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وزیر آموزش و پرورش:

وضع بودجه آموزش و پرورش 
خوب نیست
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برخی مسئوالن کشور آمادگی 
مقابله با فتنه اخیر را نداشتند

 مدارس استان تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند
هفته گذشته چند موفقیت خوب در اجرای وعده ها داشتیم

دولت تدبیر الزم را در زمینه اطالع رسانی موضوع بنزین را انجام نداد
مقام معظم رهبری همواره هشدارهای الزم را به مسئوالن می دهند
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دستگیری ۷۰ نفر از عوامل 
اغتشاشات اخیر در تبریز 

رای پرونده نجفی یک هفته دیگر 
صادر می شود
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عضــو فراکســیون والیــی مجلــس بــا بیــان اینکــه 
توطئه هــای  بــا  مواجهــه  در  مســئوالن  برخــی 
ــن  ــت: ای ــته اند، گف ــرک الزم را نداش ــمنان تح دش
افــراد بــه هشــدارهای رهبرانقــاب درخصــوص 

فتنه هــای دشــمن بی توجهــی کردنــد.
ــار  ــی پورمختـ ــر، محمدعلـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
بـــا اشـــاره بـــه هشـــدارهای اخیـــر مقـــام معظـــم 
ـــه  ـــر اینک ـــی ب ـــور مبن ـــئوالن کش ـــه مس ـــری ب رهب
ــت  ــلب امنیـ ــور، سـ ــه کشـ ــه بـ ــن لطمـ بزرگتریـ
اســـت و دشـــمن برنامه هـــای عـــراق و لبنـــان 
را بـــرای ایـــران هـــم دارد، اظهـــار داشـــت: مقـــام 
معظـــم رهبـــری همـــواره هشـــدارهای الزم را بـــه 
ــمنان  ــای دشـ ــا توطئه هـ ــد تـ ــئوالن می دهنـ مسـ
ــی  ــدارها حاکـ ــن هشـ ــد  و ایـ ــی نرسـ ــه جایـ بـ
از عمـــق بصیـــرت ایشـــان و شـــناخت دقیـــق 
رهبـــر معظـــم انقـــاب از مســـائل منطقـــه ای و 
ـــمنان  ـــه دش ـــت ک ـــی اس ـــه های ـــی و توطئ بین الملل
ــامی  ــوری اسـ ــه جمهـ ــی علیـ ــال طراحـ در حـ

ایـــران هســـتند.
وی ادامــه داد: متأســفانه برخــی از مســئوالن مــا 
ــری پیــش  ــام معظــم رهب ــه هشــدارهایی کــه مق ب
از حــوادث و فتنه هــای دشــمنان دادنــد، توجــه 

ــا آمادگــی  ــن اســاس نتوانســتند ب ــر ای ــد و ب نکردن
ــد،  ــه کنن ــمنان مقابل ــوم دش ــه های ش ــا نقش الزم ب
در حالــی کــه بایــد ضمــن توجــه دقیــق بــه 
هشــدارهای مقــام معظــم رهبــری، بــه طــور دقیــق 
نظــام  علیــه  دشــمنان  برنامه هــای  و  حربه هــا 
جمهــوری اســامی را مــورد بررســی و واکاوی قــرار 

ــد. دهن
ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض

شــورای اســامی بــا اشــاره بــه یکــی دیگــر از 
ــر  فرمایشــات اخیــر رهبــر معظــم انقــاب مبنــی ب
ــا  ــا فتنه ه ــه ب ــاده مقابل ــای مســلح آم ــه نیروه اینک
ــان در  ــت: ایشــان در ســخنرانی اخیرش ــند، گف باش
ــاش  ــاده ب ــتور آم ــین )ع( دس ــام حس ــگاه ام دانش
ــلح  ــای مس ــد و نیروه ــلح دادن ــای مس ــه نیروه ب
کــه مســتقیما تحــت امــر فرمانــده کل قــوا هســتند 
ــان داده  ــواره نش ــد، هم ــای الزم را دارن و توانایی ه

انــد کــه در مقابلــه بــا فتنه هــای دشــمنان پیشــگام 
هســتند و خوشــبختانه تاکنــون اقدامــات خوبــی را 
در مقابلــه بــا دشــمنان انجــام داده انــد و در حــوادث 
اخیــر پــس از گرانــی بنزیــن هــم توطئه هــای 
دشــمنان انقــاب اســامی را در نطفــه خفــه کــرده 

ــد. ان
ـــای  ـــر نیروه ـــاوه ب ـــه ع ـــزود: البت ـــار اف پورمخت
ـــود  ـــد خ ـــم بای ـــور ه ـــئوالن کش ـــر مس ـــلح، دیگ مس
ـــاده  ـــمنان آم ـــای دش ـــا فتنه ه ـــه ب ـــرای مواجه را ب
کننـــد، چـــرا کـــه متأســـفانه عملکـــرد برخـــی از 
آنـــان در مواجهـــه بـــا توطئه هـــای دشـــمنان 
ـــد. ـــته ان ـــرک الزم را نداش ـــوده و تح ـــته نب شایس

وی بـــا انتقـــاد از نـــوع مدیریـــت دولـــت 
در ماجـــرای ســـهمیه بنـــدی بنزیـــن اظهـــار 
داشـــت: بـــه اعتقـــاد همـــه نخبـــگان سیاســـی و 
مـــردم، دولـــت تدبیـــر الزم را در زمینـــه اطـــاع 
رســـانی ایـــن موضـــوع انجـــام نـــداد و در جامعـــه 
ـــئله  ـــن مس ـــه ای ـــرد ک ـــم نک ـــی الزم را فراه آمادگ
نشـــان دهنـــده ضعـــف جـــدی دولـــت در ایـــن 
ـــاذ  ـــردان در اتخ ـــت دولتم ـــود و الزم اس ـــوع ب موض
سیاســـت ها و برنامه هـــای خـــود دقـــت نظـــر 

بیشـــتری داشـــته باشـــند.

پورمختار :

برخی مسئوالن کشور آمادگی مقابله با فتنه اخیر را نداشتند

ــس،  ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
مجریــان  کننــد  احســاس  مــردم  اگــر  گفــت: 
مهندســی  را  انتخابــات  می خواهنــد  انتخابــات 
کننــد طبیعــی اســت شــاهد مشــارکت حداکثــری 

ــود.  ــم ب نخواهی
بــه گــزارش فــارس، سیدحســین نقــوی حســینی 
شــورای  مجلــس  در  ورامیــن  مــردم  نماینــده 
ــاون  ــر مع ــر اخی ــه اظهارنظ ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
پارلمانــی رئیــس جمهــور، گفــت: دولــت و بــه ویــژه 
ــق  ــتند و طب ــات هس ــری انتخاب ــور مج وزارت کش
ــرف  ــد بی ط ــات بای ــان انتخاب ــه مجری ــون هم قان

باشــند تــا یــک انتخــاب ســالم برگــزار شــود؛ البتــه 
ــا  ــی از وکیل الدوله ه ــکیل جمع ــد از تش ــت بای دول
ــن  ــودش ای ــه خ ــه اینک ــد، ن ــودداری کن ــم خ ه

ــد. ــن بزن ــوع را دام موض
وی افــزود: بــه طــور طبیعــی و بــر اســاس قانــون 
ــع  ــک موض ــد ی ــات نبای ــان انتخاب ــت و مجری دول
انتخاباتــی داشــته باشــند و اگــر فــرد یــا افــرادی و 
ــات ورود پیــدا  ــا دســتگاه هایی بخواهنــد در انتخاب ی
ــل  ــن قبی ــت و از ای ــان دول ــت حامی ــد و لیس کنن
ــون و  ــاً برخــاف قان ــا داشــته باشــند قطع حرکت ه
برخــاف قاعــده انتخابــات و برخــاف شــرع اســت. 

ــس  ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
اظهــار داشــت: مجــری و ناظــر و بازرســین در 
ــا موضــع  ــد ب ــات بایــد بی طــرف باشــند و بای انتخاب

بی طرفــی انتخابــات را ســالم برگــزار کننــد. 
ــزاری  ــه برگـ ــاره بـ ــا اشـ ــینی بـ ــوی حسـ نقـ
انتخابـــات مجلـــس در اســـفندماه خاطرنشـــان 
ـــارکت  ـــد مش ـــد درص ـــاش کنن ـــد ت ـــه بای ـــرد: هم ک
مـــردم در ایـــن انتخابـــات افزایـــش پیـــدا کنـــد 
ـــه  ـــراً ب ـــه اخی ـــی ک ـــه اتفاقات ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــرا ک چ
ــش  ــرح افزایـ ــرای طـ ــری در اجـ ــت بی تدبیـ جهـ
ـــم  ـــدون فراه ـــفانه ب ـــاده و متأس ـــن افت ـــت بنزی قیم
ـــی  ـــرح اجرای ـــدات الزم ط ـــات و تمهی ـــردن مقدم ک
شـــد ایـــن مســـأله تـــاش بـــرای مشـــارکت 
ـــرده  ـــوردار ک ـــتری برخ ـــت بیش ـــورتر را از اهمی پرش

اســـت.
وی افــزود: مشــارکت حداکثــری باعــث کارنامــه 
ــی  ــع مل ــت از مناف ــت صیان ــام در جه ــق نظ موف
ــود  ــاب ش ــی انتخ ــه کس ــه چ ــت و اینک ــور اس کش

و چــه کســی انتخــاب نشــود اولویــت بعــدی اســت.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس در 
ــات  ــان انتخاب ــرد مجری ــوه عملک ــت: نح ــان گف پای
ــد  ــاس کنن ــردم احس ــر م ــت اگ ــم اس ــیار مه بس
ــات را  ــد انتخاب ــات می خواهن ــان انتخاب ــه مجری ک
ــاهد  ــا ش ــه م ــت ک ــی اس ــد طبیع ــی کنن مهندس
بایــد  و  بــود  نخواهیــم  حداکثــری  مشــارکت 
ــه  ــل همیش ــز مث ــس نی ــن دوره مجل ــات ای انتخاب
در جمهــوری اســامی یــک انتخابــات دموکراتیــک، 

ــد. ــردم باش ــتقیم م ــا رأی مس آزاد و ب
ــن  ــی حس ــاون پارلمان ــری، مع ــینعلی امی حس
ــه »دســتخط«  ــی طــی اظهارنظــری در برنام روحان
گفتــه بــود »از مجلــس دهــم راضــی هســتیم 
ــت  ــا دول ــی ب ــدگان کــه خیل ...گاهــی برخــی نماین
ــت  ــوان لیس ــت عن ــتند و تح ــکار هس ــراه و هم هم
دولــت وارد مجلــس شــدند بــه مــن گلــه می کننــد 
ــازماندهی  ــد س ــی می خواهی ــس ک ــند پ و می پرس
کنیــد و بــرای مجلــس آینــده برنامــه ریــزی کنیــد«

ـــس  ـــتاد و رئی ـــرا اس ـــل میت ـــده قت ـــی پرون قاض
شـــعبه ۹ دادگاه کیفـــری یـــک تهـــران بـــا بیـــان 
ـــر  ـــه دیگ ـــک هفت ـــا ی ـــده ت ـــن پرون ـــه، رای ای اینک
ــا  ــم بـ ــعی می کنیـ ــت: سـ ــود، گفـ ــادر می شـ صـ
بررســـی زوایـــای قتـــل یـــک فراینـــد دادرســـی 
ــی در مهلـــت  ــن قانونـ ــه موازیـ ــر پایـ ــه بـ عادالنـ

مقـــرر داشـــته باشـــیم. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، قاضـــی محمـــد محمـــدی 
کشـــکولی پـــس از پایـــان دومیـــن جلســـه دادگاه 
ـــرا اســـتاد،  ـــل میت ـــده قت ـــه پرون رســـیدگی مجـــدد ب
ـــین  ـــهردار پیش ـــی ش ـــی نجف ـــر دوم محمدعل همس
ـــه  ـــن جلس ـــزود: ای ـــگاران اف ـــع خبرن ـــران، در جم ته
بـــا همـــکاری اصحـــاب رســـانه، متهـــم پرونـــده و 
ــان  ــام شـــد و دفاعیـــات ایشـ ــان انجـ وکای ایشـ
ـــای وکا  ـــه تقاض ـــه ب ـــا توج ـــید. ب ـــتماع رس ـــه اس ب

ـــوی  ـــی از س ـــه تکمیل ـــام نظری ـــه اع ـــر ب ـــه منج ک
ــوان  ــره و رأی دیـ ــج نفـ ــی پنـ ــات کارشناسـ هیـ
ـــه  ـــی گرفت ـــل ایرادات ـــوع قت ـــورد ن ـــه در م ـــی ک عال
ـــه  ـــروز دادگاه ب ـــد و ام ـــل ش ـــات تکمی ـــود، تحقیق ب
پایـــان رســـید و ظـــرف یـــک هفتـــه رأی صـــادر 

ـــد. ـــد ش خواه
ـــتانی  ـــده دادس ـــوی نماین ـــه از س ـــزود: ادل وی اف
ـــت و  ـــل جنای ـــان در مح ـــی و کارشناس ـــات قضای هی

ـــد. ـــتماع ش ـــان اس ـــم و وکایش ـــات مته دفاعی

ـــوال  ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــکولی در پاس ـــدی کش محم
ـــدور رای  ـــی در ص ـــئولیت نجف ـــابقه مس ـــا س ـــه آی ک
ـــون  ـــر قان ـــه در براب ـــت: هم ـــر دارد، گف ـــی تاثی نهای
ـــی  ـــش بین ـــذار پی ـــون گ ـــه قان یکســـان هســـتند البت
ـــا  ـــد ب ـــته باش ـــرایطی داش ـــردی ش ـــر ف ـــرده و اگ ک
توجـــه بـــه آن و بـــا توجـــه بـــه آثـــار اجتماعـــی 
ـــف  ـــرایط تخفی ـــار از ش ـــایر اقش ـــد س ـــد مانن می توان
برخـــوردار شـــود؛ بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه آثـــار 

ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ـــی رأی ص اجتماع

ـــه  ـــا کمان ـــه آی ـــوال ک ـــن س ـــه ای وی در پاســـخ ب
کـــردن گلولـــه تاثیـــری در نـــوع قتـــل داشـــته 
ــی  ــده دارای ابهاماتـ ــا پرونـ ــه آیـ ــت و اینکـ اسـ
اســـت، اظهـــار داشـــت: وکا حـــق دفـــاع دارنـــد 
و مـــواردی بـــه ذهـــن شـــان می رســـد و اینکـــه 
ـــه  ـــا اســـت چـــرا ک ـــام دارد در حـــد ادع ـــده ابه پرون
ـــرم  ـــه ج ـــد و ادل ـــریح جس ـــی از تش ـــات خوب نظری
ــل  ــت قتـ ــا و کیفیـ ــن زوایـ ــود دارد؛ بنابرایـ وجـ
بـــرای قضـــات روشـــن اســـت و بعـــد از بررســـی 
ـــادر  ـــاوره رأی ص ـــام مش ـــن و انج ـــات طرفی دفاعی

می شـــود.
ــی از  ــت یکـ ــوص درخواسـ ــکولی در خصـ کشـ
کارشناســـان پرونـــده در رابطـــه بـــا نبـــش قبـــر 
ــود  ــر وجـ ــش قبـ ــرای نبـ ــی بـ ــت: ضرورتـ گفـ

نـــدارد.

نباید دولت به فکر تولید 
»وکیل الدوله« باشد

فرمانــدار شهرســتان تبریــز بــا بیــان اینکــه 
قانــون بــرای همــه یکــی اســت و بــرای هیــچ فــردی 
ــرای  ــون ب ــّر قان ــویم،گفت: م ــل نمی ش ــض قائ تبعی

ــود.  ــال می ش ــات اعم ــای انتخاب ــه نامزده هم
ــت  ــدوی در نشس ــروز مه ــا، به ــزارش ایرن ــه گ ب
ــن دوره انتخابــات  ــا یازدهمی ــه ب ــری در رابط خب
ــام  ــت ن ــرد: ثب ــار ک ــس شــورای اســامی اظه مجل
از داوطلبــان یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس 
ــر کشــور در  ــا دســتور وزی ــاه ب ــردا دهــم آذر م از ف

سراســر کشــور آغــاز می شــود.
وی مــدت زمــان ثبــت نــام از دواطلبــان مجلــس 
شــورای اســامی را هفــت روز اعــام کــرد و گفــت: 
ــود و  ــکیل می ش ــی تش ــای اجرای ــان هیئت ه همزم
در ایــن مــدت اســتعام  افــراد از مراجــع چهارگانــه 
انجــام می شــود و بــر اســاس قانــون مراجــع موظــف 

بــه جوابگویــی در پنــج روز هســتند.
ــان  ــت داوطلب ــی صاحی ــز بررس ــدار تبری فرمان
نماینــده مجلــس را از هفدهــم تــا بیســت و ششــم

فرمانــدار تبریــز اظهــار کــرد: بعــد از اتمــام ثبــت 
ــه  ــراد را ب ــت اف ــا رد صاحی ــد ی ــراد تایی ــام، اف ن
ــای  ــم و هیئت ه ــام می کنی ــارت اع ــای نظ هیات ه
نظــارت تــا ۲۰ روز فرصــت بررســی صاحیــت افــراد 

فرصــت دارنــد.
از ۱۵  نگهبــان  داد: شــورای  ادامــه  مهــدوی 
ــکایات  ــه ش ــدت ۷ روز ب ــه م ــاه ب ــن م ــا ۲۱ بهم ت
ــاه  ــد و روز ۲۲ بهمن م ــیدگی می کن ــان رس داوطلب
شــورای نگهبــان اســامی قطعــی  نامزدهــای مجلــس 

ــد. ــام می کن ــور اع ــه وزارت کش را ب
مهــدوی افــزود: از بیســت و چهــارم بهمــن 
مــاه بــه مــدت یــک هفتــه تبلیغــات نامزدهــا 
ــت  ــفندماه ممنوعی ــود و از روز اول اس ــاز می ش آغ
تبلیغــات شــروع شــده و جمعــه دوم اســفند مــاه در 

سرتاســر کشــور اخــذ رای شــروع می شــود.
تبلیغــات  بحــث  مــورد  در  تبریــز  فرمانــدار 
زودهنــگام نیــز گفــت: در بحــث تبلیغــات زودهنــگام 
قانــون خامــوش اســت و بــه صراحــت بنــدی و 

ــا  ــدارد ام ــود ن ــه وج ــن رابط ــی در ای ــره قانون تبص
افــرادی کــه بــه صــورت رســمی در انتخابــات 
ــار و  ــان روز رفت ــردای هم ــد از ف ــام می کنن ثبت ن
گفتــار آنهــا بــه جــد مــورد بحــث قــرار می گیــرد و 

در مراحــل انتخاباتــی اعمــال می شــود .
ــات  ــی انتخاب ــزاری الکترونیک ــورد برگ وی  در م
نیــز گفــت: انتخابــات در سراســر کشــور الکترونیکــی 
اســت امــا تمــام الکترونیکــی نیســت، انتخابــات هــم 
دســتی و هــم الکترونیکــی اســت، امــا هنــگام ثبــت 
ــت  ــوارد ثب ــام م ــوارد تم ــام م ــان تم ــام داوطلب ن

ــود. ــام می ش ــی انج ــه صــورت الکترونیک ــی ب نام
ــات  ــزاری انتخاب ــورد برگ ــز در م ــدار تبری فرمان
ــت در  ــرار اس ــت: ق ــز گف ــز نی ــی در تبری الکترونیک
هــر اســتان یــک شهرســتان بــه صــورت الکترونیکی 

ــود. ــا نمی ش ــتان م ــامل اس ــه ش ــد ک ــزار ش برگ
ــکل ها  ــزاب، تش ــت اح ــورد فعالی ــدوی در م مه

و گروه هــا در ایــن انتخابــات خاطرنشــان کــرد: 
ــی  ــت قانون ــوز فعالی ــه مج ــی ک ــکل های سیاس تش
ــی در  ــورت قانون ــه ص ــد ب ــند می توانن ــته باش داش
ــز  ــد و نی ــات کنن ــرده و تبلیغ ــرکت ک ــات ش انتخاب

ــد. ــی کنن ــان را معرف ــای خودش نامزد ه
ــون  ــت: قان ــز گف ــت از آرا نی ــورد صیان وی در م
ــازه  ــه اج ــرده ک ــف ک ــاختاری را تعری ــات س انتخاب
دخالــت و دســتکاری بــه هیــچ نهــاد و فــردی داده 

نشــده اســت.
ــر  ــش از ۱۵ نف ــود بی ــا وج ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــای  ــار صندوق ه ــاوت در کن ــایق متف ــا س ــراد ب اف

ــدارد. ــود ن ــی وج ــه تخلف ــچ گون ــکان هی رأی ام
فرمانــدار تبریــز در مــورد پیش بینــی تعــداد 
داوطلبــان نمایندگــی مجلــس در شــهر تبریــز نیــز 
ــر در  ــم بیــش از ۱۰۰ نف ــی می کنی گفــت: پیش بین
ــی  ــدا شــوند. وی در مــورد ب ــن شهرســتان کاندی ای

ــر  ــرد: ه ــار ک ــی اظه ــات انتخابات ــای تخلف قانونی ه
فــردی بــرای انتخابــات وارد شــود بــا مــّر قانــون بــا 
ــر جناحــی  ــردی از ه ــر ف وی برخــورد می شــود، ه
ــرم  ــد، ج ــام ده ــراد انج ــه اف ــا علی ــه ی ــی ل تبلیغات

ــود. ــورد می ش ــی برخ ــورت قانون ــه ص ــت و ب اس
ــدگان  ــات نماین ــورد تبلیغ ــز در م ــدار تبری فرمان
ــن  ــا آخری ــی ت ــون فعل ــی خاطرنشــان کــرد: قان فعل
روز کاری مجلــس ایــن افــراد را بــه عنــوان نماینــده 
ــر  ــد در ه ــا می توانن ــت و آنه ــناخته اس ــس ش مجل
مجلســی جلســه حضــور داشــته و ســخنرانی کننــد 
و هیــچ منعــی بــرای ایــن افــراد وجــود نــدارد لــذا 
ــه عنــوان شــائبه انتخاباتــی  اگــر تبلیغــات این هــا ب
ــن  ــذاران در ای ــود قانونگ ــد خ ــود بای ــرح می ش مط
زمینــه فکــری بیاندیشــند و قانونــی را وضــع کننــد.

ــوزه  ــای ح ــداد صندوق ه ــورد تع ــدوی در م مه
انتخابیــه تبریز،اســکو و آذرشــهر گفــت: پیش بینــی 
می کنیــم ۷۳۰ حــوزه انتخابیــه در ایــن مرکــز 

ایجــاد شــود.
فرمانــدار تبریــز در مــورد تعــداد واجــدان شــرایط 
رای در ایــن حــوزه انتخابیــه اظهــار کــرد: براســاس 
قانــون افــراد ۱۸ ســال تمــام می تواننــد در انتخابــات 
شــرکت کننــد کــه بــر ایــن اســاس دو ســوم افــراد 
شهرســتان واجــد شــرایط شــرکت در انتخابــات 

هســتند.
فرمانــدار تبریــز خاطرنشــان کــرد: تمــام تــاش 
مــا ایــن اســت کــه تخلفــی رخ ندهــد امــا در 
انتخابــات برخــی مســائل غیرقابــل پیــش بینــی رخ 
ــرای عوامــل  می دهــد کــه ســاز و کار آن آمــوزش ب
ــروز اشــتباهات  ــا از ب ــی اســت از ت ــی و نظارت اجرای

ــود. ــودداری ش ــز خ ــهوی نی س
ــد  ــداری از کاندی ــورد طرف ــز در م ــدار تبری فرمان
ــه  ــداری ن ــت: فرمان ــاص گف ــاح خ ــا جن ــاص ی خ
ســتاد اصاح طلبــان و نــه ســتاد اصولگرایــان و 
ــداری  ــه فرمان ــت بلک ــان اس ــتاد اعتدال گرای ــه اس ن
ــه کســی  ــون اســت و ب ــون و مجــری قان ســتاد قان

ــود. ــون داده نمی ش ــر از قان ــدام فرات ــازه اق اج

فرماندار تبریز: 

با همه نامزدهای انتخابات 
با مّر قانون برخورد می شود

اختصاص ۹ محل در تهران برای 
اعتراضات قانونی احزاب و گروه ها 

معـــاون سیاســـی اجتماعـــی اســـتاندار تهـــران 
بـــا اشـــاره بـــه اعطـــای مجـــوز بـــه اعتراضـــات 
قانونـــی گفـــت: ۹ محـــل بـــه اعتراضـــات قانونـــی 
ــدا  ــاص پیـ ــران اختصـ ــا در تهـ ــزاب و گروه هـ احـ

 . می کنـــد
ــن بیگی  ــکراله حسـ ــنیم، شـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ـــرد: در  ـــار ک ـــر اظه ـــات اخی ـــه اغتشاش ـــاره ب ـــا اش ب
ســـاعات اولیـــه وقتـــی مـــردم شـــعارها را دیدنـــد 
صـــف خـــود را از آشـــوبگران جـــدا کردنـــد چـــرا 
کـــه عـــده ای بـــه بهانـــه  گـــران شـــدن بنزیـــن 
دســـت بـــه تخریـــب امـــوال و اماکـــن عمومـــی 
زدنـــد و دســـتگیری هایی کـــه انجـــام شـــده 
ــن  ــان ایـ ــردمدار جریـ ــه سـ ــد کـ ــان می دهـ نشـ
ـــق  ـــن طب ـــد همچنی ـــاش بودن ـــوبها از اراذل و اوب آش
اخبـــار ۷۰ نفـــر از آنهـــا از اتبـــاع بیگانـــه بودنـــد 
کـــه می خواســـتند از ایـــن شـــرایط سوءاســـتفاده 
ـــی،  ـــروی نظام ـــع نی ـــه موق ـــا ورود ب ـــه ب ـــد ک کنن
ــه  ــدند بـ ــق نشـ ــیج موفـ ــپاه و بسـ ــی، سـ انتظامـ

اهـــداف خـــود برســـند.
ــد  ــی دیدنـ ــمنان وقتـ ــرد: دشـ ــد کـ وی تاکیـ
تحریم هـــای شـــدید، اثـــری نداشـــته بـــه دنبـــال 
توطئه هـــای دیگـــر رفتنـــد و از موضـــوع بنزیـــن 
ســـوء اســـتفاده کردنـــد کـــه بـــه اهـــداف خـــود 
نرســـیدند از ایـــن  رو، وحـــدت و همگرایـــی کـــه 
ــد روز بیـــن مســـئوالن اســـتان و  در ایـــن چنـ
شهرســـتان ها و مـــردم بـــود بایـــد همچنـــان 

تـــداوم داشـــته باشـــد.
ـــران  ـــتاندار ته ـــی اس ـــی و اجتماع ـــاون سیاس مع
ضمـــن اعـــام موافقـــت بـــا اعتراضـــات قانونـــی 
ـــت  ـــع اس ـــان تجم ـــه خواه ـــردی ک ـــر ف ـــزود: ه اف
ـــون  ـــی در چارچـــوب قان ـــه موضوع ـــد ب و می خواه
اعتـــراض داشـــته باشـــد در قالـــب قانـــون مجـــوز 
ـــهر  ـــل در ش ـــتا ۹ مح ـــن راس ـــم و در همی می دهی
ـــورای  ـــر ش ـــا نظ ـــز ب ـــتان ها نی ـــران و در شهرس ته
تامیـــن بـــرای ایـــن اقـــدام اختصـــاص پیـــدا 
ـــت و در  ـــت اس ـــا امنی ـــز م ـــط قرم ـــا خ ـــد ام می کن

ـــم. ـــوخی نداری ـــی ش ـــا کس ـــت ب ـــورد امنی م
حســـن بیگـــی تصریـــح کـــرد: اگـــر احـــزاب و 
ـــی  ـــن قانون ـــوب موازی ـــد در چارچ ـــا بخواهن گروه ه
اعتـــراض داشـــته باشـــند می تواننـــد از ایـــن 
ـــدر  ـــد ق ـــاوه بای ـــه ع ـــد ب ـــتفاده کنن ـــا اس مکان ه
ــختی ها  ــه سـ ــا همـ ــردم بـ ــم مـ ــردم را بدانیـ مـ
از نظـــام دفـــاع می کننـــد وظیفـــه مـــا نیـــز 
ـــت. ـــردم اس ـــه م ـــتر ب ـــر و بیش ـــانی بهت خدمت رس

بـــرای  مســـئوالن  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
پیشـــرفت و توســـعه شهرســـتان بـــه دنبـــال 
ــتان  ــکات شهرسـ ــا مشـ ــند تـ ــرمایه گذار باشـ سـ
ــود. ــرف شـ ــردم برطـ ــران و مـ ــک خیـ ــا کمـ بـ

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس:
جمع آوری 6۰ امضا برای بررسی 
خارج از نوبت الیحه تبدیل وضعیت 

کارکنان شهرداری

ــود مجلــس از  ــب رئیــس کمیســیون اصــل ن نای
جمــع آوری ۶۰ امضــا بــرای بررســی خــارج از نوبــت 
الیحــه تبدیــل وضعیــت کارکنــان شــهرداری ها 
ــای  ــت نیروه ــل وضعی ــت: در تبدی ــر داد و گف خب
ــتیم .  ــم هس ــال مصم ــس از ۲۰ س ــهرداری ها پ ش
بــه گــزارش خانــه ملــت، امیــر خجســته گفــت: 
بــا پیگیری هــای چنــد ســاله و عــزم مجلــس تبدیــل 
ــروی غیررســمی  ــزار نی ــت اســتخدام ۳۵۰ ه وضعی
ــن  ــی تعیی ــال باتکلیف ــس از ۲۰ س ــهرداری ها پ ش

ــود. ــف می ش تکلی
ــس  ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
قانــون  اصــاح  مــورد  در  اســامی  شــورای 
شــهرداری های  کارکنــان  اســتخدامی  و  اداری 
ــتخدام  ــه اس ــات الیح ــزود: کلی ــور، اف ــر کش سراس
شــهرداری ها در کمیســیون اجتماعــی تصویــب امــا 
ــن  ــه صح ــال آن ب ــد ارس ــه رون ــه اینک ــه ب ــا توج ب
زمــان زیــادی میبــرد بــا جمــع آوری شــصت امضــا و 
ارائــه بــه هیئــت رئیســه خواســتیم تــا ایــن موضــوع 
ــس  ــریعا در مجل ــت و س ــارج از نوب ــورت خ ــه ص ب

ــود. ــرح ش مط
ــتخدامی  ــت اس ــه وضعی ــادآوری اینک ــا ی وی ب
ــان شــهرداری های همــدان و شهرســتان های  کارکن
نیــروی  هــزار   ۳۵۰ کنــار  در  همــدان  اســتان 
اســتخدام  ایــن الیحــه  اجــرای  بــا  شــهرداری 
شــهرداری ها تعییــن تکلیــف می شــود، تصریــح 
کــرد: کارکنــان شــهرداری ها در ۵ گــروه بــر اســاس 
ــزان همــکاری  ــات مربوطــه و می ــوع کار و تحصی ن

ــوند.  ــدی می ش ــیم بن ــهرداری تقس ــا ش ب
ــس  ــود مجل ــل ن ــیون اص ــس کمیس ــب رئی نای
ــان  ــتخدامی کارکن ــت اس ــه داد: وضعی ــم، ادام ده
تبدیــل  و  مانــده  باتکلیــف  ســال  ســال های 
ــرای  ــا اج ــان ب ــن کارکن ــه ای ــده اند ک ــت نش وضعی
و  شــده  پیمانــی  قــرارداد  بــه  تبدیــل  الیحــه 
امیــدوارم بــا ارســال هــر چــه ســریعتر ایــن موضــوع 
ــه  ــرای ب ــس ب ــدگان مجل ــزم نماین ــن و ع ــه صح ب
ــول و  ــر و تح ــاهد تغیی ــانیدن آن ش ــرانجام رس س
ــتمزد و  ــوق و دس ــت حق ــت در پرداخ ــق عدال تحق

ــیم. ــان باش ــغلی کارکن ــت ش امنی

 کاالهای اساسی در سال ۹۹ با ارز
 4 هزار و 2۰۰ تومانی تامین می شود

رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه از تامیـــن 
ـــزار و  ـــا ارز ۴ ه ـــال ۹۹ ب ـــی در س کاالهـــای اساس

۲۰۰ تومانـــی خبـــر داد. 
ـــت  ـــر نوبخ ـــت، محمدباق ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــت  ـــاره قیم ـــه درب ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س رئی
دالر در الیحـــه بودجـــه ۹۹، گفـــت: قیمـــت دالر 
بـــرای کاالهـــای اساســـی در الیحـــه بودجـــه ۹۹ 
ــان پیـــش  ــزار تومـ ــزار و ۲۰۰ هـ ــان ۴ هـ همچنـ

ـــت. ـــده اس ـــی ش بین
ـــت  ـــا دول ـــن پرســـش کـــه آی ـــه ای وی در پاســـخ ب
ـــتفاده از دالر  ـــه اس ـــم ب ـــز تصمی ـــال ۹۹ نی ـــرای س ب
ـــی دارد؟  ـــن کاالی اساس ـــرای تامی ـــی ب ۴۲۰۰ تومان
ـــرا  ـــی اســـت زی ـــا قطع ـــم م ـــه؛ تصمی ـــح داد: بل توضی
ـــی  ـــی از ارز نیمای ـــای دالر ۴۲۰۰ تومان ـــه ج ـــر ب اگ
ــدای  ــم از ابتـ ــی پذیرفته ایـ ــود، یعنـ ــتفاده شـ اسـ
فرودیـــن مـــاه ۹۹ مـــرغ و شـــکر بـــه جـــای ارز 
ـــی  ـــزار تومان ـــدود ۱۱ ه ـــا دالر ح ـــی ب ۴۲۰۰ تومان
تامیـــن شـــود کـــه در ایـــن شـــرایط همـــه چیـــز 
گـــران خواهـــد شـــد، دولـــت بـــه دنبـــال مهـــار 

ـــت. ـــورم اس ت
 ۴۲۰۰ ارز  از  اســـتفاده  علیرغـــم  دوره ای  در 
تومانـــی، قیمت هـــا افزایـــش پیـــدا می کـــرد امـــا 
ـــت. ـــده اس ـــلط ش ـــن روش مس ـــر ای ـــال حاض در ح

رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه در پاســـخ 
بـــه ایـــن پرســـش کـــه آیـــا دولـــت در الیحـــه 
بودجـــه ۹۹ از کاالبـــرگ الکترونیـــک کـــه یکـــی 
ــای  ــن کاالهـ ــرای تامیـ ــس بـ ــای مجلـ از روش هـ
ـــد،  ـــتفاده نمی کن ـــود، اس ـــه ۹۸ ب ـــی در بودج اساس
توضیـــح داد: در حـــال حاضـــر تامیـــن کاالهـــای 
ــه  ــور بـ ــا دالر ۴۲۰۰ تومانـــی در کشـ اساســـی بـ

رویـــه ای عـــادی تبدیـــل  شـــده اســـت.
ــه  ــه اضافـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــس سـ رئیـ
ـــتفاده از ارز ۴۲۰۰  ـــم اس ـــک دوره علیرغ ـــرد: در ی ک
تومانـــی، قیمت هـــا افزایـــش پیـــدا می کـــرد امـــا 
ـــت. ـــده اس ـــلط ش ـــن روش مس ـــر ای ـــال حاض در ح

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز:
همکاری نیروی انتظامی و شهرداری 

برای ساماندهی خودروهای باری 
ضروری است 

مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل بــار شــهرداری 
ــز گفــت: همــکاری نیــروی انتظامــی و پلیــس  تبری
ســاماندهی  راســتای  در  شــهرداری  و  راهــور 
ــم  ــی و نظ ــار عموم ــل ب ــل و نق ــای حم خودروه

ــت.  ــروری اس ــا ض ــه آن ه ــی ب ده
بــه گــزارش شــهریار، فاضــل نــادری اظهــار کــرد: 
بــرای اجــرای مــاده ۹ قانــون توســعه حمــل و نقــل 
عمومــی و مدیریــت مصــرف ســوخت و آئیــن نامــه 
ــار و مســافر درون شــهری  مدیریــت حمــل و نقــل ب
و آئیــن نامــه اجرائــی تبصــره یــک مــاده ۳۱ و 
ــی  ــات رانندگ ــه تخلف ــون رســیدگی ب ــاده ۳۲ قان م
و بنــد ۱۲  مصوبــه مورخــه ۹۵/۴/۲ هئیــت محتــرم 
وزیــران، همــکاری نیــروی انتظامــی و پلیــس راهــور 
ــای  ــاماندهی خودروه ــتای س ــهرداری در راس و ش
ــه آنهــا  ــار عمومــی و نظــم دهــی ب حمــل و نقــل ب

ضــروری اســت.
ــت  ــر فعالی ــارت ب ــت در نظ ــه داد: جدی او ادام
خودروهــا و اجــرای قوانیــن و مقــررات، همــراه 
ایجــاد  راننــدگان،  شــان  حفــظ  و  احتــرام  بــا 
مشــکات  رفــع  و  شــهروندان  در  رضایتمنــدی 
ــار درون شــهری  ــاوگان حمــل و نقــل ب راننــدگان ن
ســرلوحه فعالیــت ســازمان حمــل و نقــل بــار 

شــهرداری تبریــز اســت.
مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل بــار شــهرداری 
ــرای  ــز عنــوان کــرد: ایجــاد خدمــات رفاهــی ب تبری
ســازمان  توســط  بــاری  خودروهــای  راننــدگان 
مدیریــت حمــل و نقــل بــار و همچنیــن ارائــه 
ــتیک  ــص الس ــه تخصی ــی از جمل ــهیات دولت تس
ــت و  ــه فعالی ــودن پروان ــتلزم دارا ب ــا مس ــرای آنه ب

ــت. ــتغال اس اش
ـــی  ـــط برخ ـــر توس ـــد معب ـــه س ـــان اینک ـــا بی او ب
ـــوه   ـــروش می ـــور ف ـــه منظ ـــاری ب ـــای ب از خودروه
ــا حبوبـــات تخلـــف آشـــکار و نقـــض حقـــوق  یـ
ـــا  ـــن خودروه شـــهروندان اســـت، گفـــت: فعالیـــت ای
و  فرهنگـــی  مشـــکات  ایجـــاد  بـــر  عـــاوه 
اجتماعـــی و تاثیـــر منفـــی بـــر مبلمـــان شـــهری 
و افزایـــش میـــزان تصادفـــات، باعـــث نارضایتـــی 
ــدر  ــده و هـ ــاد شـ ــک ایجـ ــهروندان از ترافیـ شـ
ــن  ــود، بنابرایـ ــی می شـ ــرمایه های ملـ ــن سـ رفتـ
ـــر  ـــاب ناپذی ـــوص اجتن ـــن خص ـــی در ای ـــدام قانون اق

اســـت.

رأی پرونده نجفی یک هفته دیگر 
صادر می شود
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مقاله

ــیدگی  ــدن رس ــی ش ــتای تخصص در راس
بــه دعــاوی تجــاری، الیحــه آئیــن دادرســی 
تجــاری بــه پیشــنهاد قــوه قضائیــه در تاریــخ 
1390/8/25 بــه تصویــب هیئــت وزیــران 
رســید و بــه تاریــخ 1390.12.15 در مجلــس 
ــه  ــا ب ــخ ت ــد و از آن تاری ــول ش ــام وص اع
حــال الیحــه فــوق هشــت ســال اســت کــه 
ــان در  ــد و همچن ــی می باش ــال بررس در ح
ــف  ــس متوق ــف مجل ــیون های مختل کمیس
شــده اســت و شــاید جهــت تصویــب در 
ــز  ــالی نی ــد س ــس چن ــی مجل ــن علن صح
ــب شــدن  ــریع تصوی ــه س ــد، ک منتظــر بمان
ایــن قانــون باعــث رفــع مشــکات فــراوان در 
ــل کشــور  ــن المل ــه تجــارت بی مســیر جامع

خواهــد شــد.
جامعــه تجــارت بیــن الملــل کشــور 
علــی الخصــوص صنعــت حمــل و نقــل 
بیــن المللــی امیــد دارد تــا در الیحــه فــوق 
ــکیل  ــت و تش ــه صاحی ــوط ب ــائل مرب مس
ــه  ــرایط اقام ــارت و ش ــی تج دادگاه تخصص
دعــوی و مــرور زمان هــای  رســیدگی در 
ــرف  ــات و ع ــاس مقتضی ــر اس ــون ب آن قان
تجــارت بیــن الملــل کشــور آورده شــود تــا 
ــاری از دوش جامعــه تجــارت  ــون ب ایــن قان
اطالــه  و  دارد  بــر  کشــور  المللــی  بیــن 
بدیــن  تــا  کــه  طوالنــی  دادرســی های 
لحظــه باعــث کنــدی در امــر تجــارت شــده 

ــازد. ــع س ــت را مرتف اس
تصویــب ایــن قانــون ارزشــمند و تشــکیل 
دادگاه تخصصــی تجــارت باعــث خواهــد شــد 
ــه لیســت دیگــر  ــا اســم ایــن دادگاه نیــز ب ت
دادگاه هــای تخصصــی دیگــر بــه ماننــد 
دادگاه  کیفــری،  دادگاه  حقوقــی،  دادگاه 
خانــواده، دادگاه نظامــی، دادگاه انتظامــی 
اختصاصــی  دادگاه هــای  دیگــر  و  قضــات 

ــود . ــه ش اضاف

حجت تولدی

وضعیت الیحه آئین دادرسی تجاری

پرداخت وام ۱7۰ میلیونی ساخت
 به انبوه سازان حرفه ای

مدیــر امــور اعتبــاری بانــک  مســکن گفــت: 
هم اکنــون در تهــران ۱۷۰ میلیــون تومان وام ســاخت 
بــه انبوه ســازان حرفــه ای و کســانی کــه فناوری هــای 
ــن  ــه ای ــرد ک ــق می گی ــد، تعل ــت کنن ــن را رعای نوی

ــود.  ــان ب ــم ســال گذشــته ۱۱۰ میلیــون توم رق
ــداری  ــن علم ــد حس ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
ــازان  ــه انبوه س ــه ب ــهیاتی ک ــت تس ــن وضعی آخری
اختصــاص می یابــد را اعــام کــرد و گفــت: در حــال 
ــازان در  ــهیات انبوه س ــقف تس ــش س ــر افزای حاض

ــدارد. ــرار ن ــک مســکن ق ــتور کار بان دس
مدیــر امــور اعتبــاری بانــک مســکن ادامــه داد: از 
ابتــدای ســال جــاری، بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت 
مســکن و تورمــی کــه رخ داد، تســهیات بــه مــرور و 

بــه تدریــج افزایــش یافــت.
در  هم اکنــون  کــرد:  خاطرنشــان  علمــداری 
تهــران، انبوه ســازان حرفــه ای و ســازندگانی کــه 
ــر  ــه ازای ه ــد ب ــت کنن ــن را رعای ــای نوی فناوری ه
واحــد ۱۷۰ میلیــون تومــان تســهیات ســاخت 
ــز ۱۸  ــت آن نی ــود بازپرداخ ــه س ــد ک ــت کنن دریاف

ــت. ــد اس درص
ــه وی در  ــه گفت ــکن، ب ــک مس ــام بان ــق اع طب
مراکــز اســتان ها و شــهرهای بــاالی ۲۰۰ هــزار نفــر 
ــق  ــازان تعل ــوه س ــه انب ــه ب ــت، تســهیاتی ک جمعی
ــم  ــن رق ــت و ای ــان اس ــون توم ــرد ۱۶۰ میلی می گی
ــرای  ــان  و ب ــون توم ــرای ســایر شــهرها ۱۳۰ میلی ب
ــان  ــون توم ــوردار ۱۱۰ میلی ــر برخ ــهرهای کمت ش
ــه  ــت ب ــل پرداخ ــه قاب ــت ک ــده اس ــزی ش برنامه ری

انبوه ســازان و ســازندگان اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، رقــم تســهیاتی کــه در 
ــانی  ــه ای و کس ــازان حرف ــه انبوه س ــته ب ــال گذش س
ــرای  ــد ب ــت می کردن ــن را رعای ــای نوی ــه فناوری ه ک
تهــران ۱۱۰ میلیــون تومــان، بــرای مراکــز اســتان ها 
ــت ۱۰۰  ــر جمعی ــزار نف ــاالی ۲۰۰ ه ــهرهای ب و ش
ــون  ــهرها ۹۰ میلی ــایر ش ــرای س ــان، ب ــون توم میلی
تومــان و بــرای شــهرهای کمتــر برخــوردار ۷۰ 

ــود.   میلیــون تومــان ب

الریجانی: 
راهکار تامین بودجه سال آینده 

اصالح قیمت بنزین است

ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
گفــت: الریجانــی پیــش از گرانــی بنزیــن بــه 
نماینــدگان گفــت »یکــی از راهکارهــای تأمیــن 
آینــده،  بودجــه ســال  بــرای  موردنیــاز  منابــع 
انــرژی  حامل هــای  قیمــت  اصــاح  می توانــد 

باشــد.«
بــه گــزارش مهــر، علــی اکبــر کریمــی، بــا اشــاره 
بــه اظهــارات اخیــر جنیــدی معــاون حقوقــی رئیــس 
ــی  ــدگان از گران ــه نماین ــر اینک ــی ب ــور مبن جمه
بنزیــن مطلــع بودند،گفــت: همــان طــور کــه برخــی 
ــچ  ــا هی ــد، م ــرح کرده ان ــا مط ــدگان باره از نماین
ــام  ــش از اع ــن پی ــت بنزی ــی از اصــاح قیم اطاع

ــتیم. ــمی آن نداش رس
در  کــه  موضوعــی  تنهــا  شــد:  متذکــر  وی 
ــه  ــک هفت ــه ی ــود ک ــاد، آن ب ــاق افت ــس اتف مجل
قبــل از گرانــی بنزیــن، جلســه ای غیرعلنــی برگــزار 
ــا  ــاعت ب ــم س ــدود نی ــس ح ــس مجل ــم و رئی کردی
نماینــدگان دربــاره مســائل مختلفــی بــه ویــژه 
پیرامــون موضوعــات منطقــه و مســائل بیــن المللــی 

ــرد. ــر ک ــادل نظ ــث و تب بح
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود: 
ــی در آن جلســه مباحثــی  ــای الریجان همچنیــن آق
پیرامــون مســائل کان بودجــه در ســال ۹۹ مطــرح 
ــذرا هــم بــه ایــن موضــوع  کــرد و اشــاره ای گ
ــع  ــن مناب ــای تأمی ــی از راهکاره ــه یک ــت ک داش
ــد  ــده، می توان ــال آین ــه س ــرای بودج ــاز ب موردنی
اصــاح قیمــت حامل هــای انــرژی باشــد کــه در آن 
جلســه هــم بســیاری از نماینــدگان مخالفــت خــود 

ــد. ــام کردن را اع
ــورای  ــس ش ــس مجل ــرد: رئی ــد ک ــی تأکی کریم
ــه  ــه تهی ــاره ای ب ــچ اش ــه هی ــامی در آن جلس اس
ــن و  ــت بنزی ــاح قیم ــرای اص ــخصی ب ــرح مش ط
چارچــوب طــرح بــه نماینــدگان ارائــه نکــرد و 
ــر اینکــه نماینــدگان  ــراد مبنــی ب ادعــای برخــی اف
در جریــان ایــن طــرح بودنــد، کــذب محــض اســت.

وی دربــاره راهــکار فــوری بــرای تنظیــم بــازار و 
کنتــرل قیمــت هــا، تصریــح کــرد: دولــت بایــد آثــار 
ــن روی قیمــت ســایر  ــی بنزی ــی گران ــی و واقع روان

کاالهــا و خدمــات را مدیریــت و کنتــرل کنــد.
بیــان  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
کــرد: متأســفانه ایــن روزهــا برخــی افــراد وضعیــت 
نابســامانی را ایجــاد کــرده انــد و بــه خودشــان 
ــات را  ــا و خدم ــه قیمــت کااله ــد ک ــازه می دهن اج
ــی  ــزان دلخواهشــان افزایــش دهنــد، در حال ــه می ب
کــه نهادهــای نظارتــی بایــد بــا ایــن افــراد برخــورد 
کننــد چــرا کــه گرانــی کاالهــا و خدمــات اجحــاف 

ــردم اســت. در حــق م

ـــر  ـــی وزی ـــاون سیاس ـــی مع ـــاس عراقچ ـــید عب س
ـــرده  ـــفر ک ـــن س ـــه چی ـــه ب ـــران ک ـــه ای ـــور خارج ام
ــه  ــوب و رو بـ ــیار خـ ــط بسـ ــت: روابـ ــت گفـ اسـ
گسترشـــی بـــا چیـــن داریـــم و علیرغـــم شـــوک 
ــام  ــکا از برجـ ــروج آمریـ ــد از خـ ــه بعـ ــی کـ هایـ
ـــریک  ـــورهای ش ـــا کش ـــا ب ـــادی م ـــط اقتص ـــه رواب ب
ـــرو  ـــون ف ـــوک ها اکن ـــن ش ـــد ای ـــادی وارد ش اقتص
نشســـته و ســـاز و کارهـــای جدیـــدی در روابـــط 
ـــژه  ـــه وی ـــود ب ـــادی خ ـــریک اقتص ـــورهای ش ـــا کش ب

ـــم.  ـــن داری چی
ـــه  ـــدو ورود ب ـــی در ب ـــا، عراقچ ـــزارش ایرن ـــه گ ب
چیـــن در فـــرودگاه پکـــن در جمـــع خبرنـــگاران 
ـــال  ـــده و در ح ـــدا ش ـــی پی ـــای نوین ـــزود: روش ه اف
ـــادی در  ـــات اقتص ـــرایط باثب ـــک ش ـــه ی ـــت ب بازگش
ـــع  ـــت موان ـــی الزم اس ـــتیم ول ـــن هس ـــا چی ـــط ب رواب
ـــه  ـــط اقتصـــادی دو کشـــور را ب ـــم و رواب ـــع کنی را رف

ـــم. ـــا دهی ـــری ارتق ـــطح باالت س
ـــه دعـــوت  ـــن ســـفر ب ـــه اینکـــه ای ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــورت های  ـــه مش ـــدف ادام ـــا ه ـــی و ب ـــای چین همت
ــام  ــوص برجـ ــور در خصـ ــن دو کشـ ــی بیـ سیاسـ
ـــرات  ـــدای مذاک ـــزود: از ابت ـــه اســـت اف صـــورت گرفت
ـــورتی  ـــت های مش ـــتمر نشس ـــور مس ـــه ط ـــام، ب برج
ـــیه  ـــن و روس ـــتانمان در چی ـــا دوس ـــر ب ـــادل نظ و تب
برگـــزار شـــده و ایـــن ســـفر هـــم در ادامـــه ایـــن 
مشـــورت ها اســـت کـــه طـــی امـــروز و فـــردا در 

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــن انج پک
ـــوع  ـــک موض ـــوان ی ـــه عن ـــام ب ـــی از برج عراقچ
ـــت:  ـــرد و گف ـــام ب ـــی ن ـــن الملل ـــه بی جـــدی در عرص
ــورهای  ــدات کشـ ــام تعهـ ــدم انجـ ــل عـ ــه دلیـ بـ
باقـــی مانـــده در برجـــام بعـــد از خـــروج آمریـــکا، 

ــوری  ــدارد و جمهـ ــبی نـ ــت مناسـ ــام وضعیـ برجـ
اســـامی ایـــران از منافعـــی کـــه بایـــد در قبـــال 

برجـــام منتفـــع شـــود برخـــوردار نیســـت.
ــش  ــد کاهـ ــاز رونـ ــد از آغـ ــه داد: بعـ وی ادامـ
تدریجـــی تعهـــدات ایـــران در برجـــام، وضعیـــت 
ــا  ــه اقتضـ ــت کـ ــرایطی اسـ ــق در شـ ــن توافـ ایـ
می کنـــد مشـــورت های جـــدی تـــر و نزدیـــک 

تـــری بـــا دوســـتانمان داشـــته باشـــیم.
خارجـــه  امـــور  وزارت  سیاســـی  معـــاون 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــران بـ ــامی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ــاس  ــام تمـ ــورد برجـ ــن در مـ ــا چیـ ــدا بـ از ابتـ
نزدیـــک بودیـــم تصریـــح کـــرد روز جمعـــه 
ـــق  ـــام طب ـــترک برج ـــیون مش ـــز کمیس ـــده نی آین
ـــود  ـــزار می ش ـــده برگ ـــن ش ـــش تعی ـــه از پی برنام
ـــتور  ـــیون، دس ـــن کمیس ـــل از ای ـــود قب ـــذا الزم ب ل
کار ایـــن نشســـت را بـــا همکارانمـــان در وزارت 

ــم  ــاش کنیـ ــرور و تـ ــن مـ ــه چیـ ــور خارجـ امـ
ـــته  ـــیون داش ـــن کمیس ـــری در ای ـــع نزدیکت مواض

باشـــیم.
او گفـــت: اگرچـــه در ایـــن ســـفر موضوعـــات 
ــث  ــه بحـ ــط دو جانبـ ــه روابـ ــی در زمینـ مختلفـ
ـــام اســـت  ـــرات برج ـــن مذاک ـــور ای ـــا مح ـــود ام می ش
ولـــی طبیعـــی اســـت بقیـــه ابعـــاد همکاری هـــای 
ـــی  ـــن اللمل ـــای بی ـــژه همکاری ه ـــه وی ـــور ب دو کش
ــرار  ــث قـ ــورد بحـ ــز مـ ــه نیـ ــایل دو جانبـ و مسـ

خواهـــد گرفـــت.
نشســـت مشـــورتی »ســـید عبـــاس عراقچـــی« 
ـــوری  ـــه جمه ـــور خارج ـــی وزارت ام ـــاون سیاس مع
ــود در  ــی خـ ــای چینـ ــا همتـ ــران بـ ــامی ایـ اسـ
ــور  ــنبه در وزارت امـ ــردا یکشـ ــام، فـ ــورد برجـ مـ
ــود در  ــزار می شـ ــن برگـ ــن در پکـ ــه چیـ خارجـ
ایـــن نشســـت همچنیـــن قـــرار اســـت در مـــورد 

ـــه  ـــه هفت ـــام ک ـــترک برج ـــیون مش ـــت کمیس نشس
آینـــده در ویـــن برگـــزار می شـــود رایزنـــی شـــود.

ــرار  ــه قـ ــام کـ ــترک برجـ ــیون مشـ در کمیسـ
اســـت در ســـطح معاونـــان وزیـــر برگـــزار شـــود 
ـــام از  ـــرای برج ـــه اج ـــوط ب ـــوالت مرب ـــن تح آخری
جملـــه اقدامـــات ایـــران بـــرای توازن بخشـــی بـــه 
ـــا  ـــات آنه ـــرح و اقدام ـــا مط ـــوی آنه ـــش از س تکالیف
ــود. ــی می شـ ــان بررسـ ــام تعهداتشـ ــز در انجـ نیـ

بـــا گذشـــت یـــک ســـال از خـــروج آمریـــکا از 
ـــق  ـــته ای و محق ـــای هس ـــای تحریم ه ـــام، احی برج
ـــت  ـــی امنی ـــورای عال ـــا، ش ـــای اروپ ـــدن وعده ه نش
ملـــی ایـــران در بیانیـــه ای روز ۱۸ اردیبهشـــت ماه 
ــای توافـــق هشـــدار داد در صورتـــی  بـــه طرف هـ
کـــه ظـــرف ۶۰ روز بـــه تعهـــدات خـــود در 
ـــران  ـــد ای ـــل نکنن ـــی عم ـــی و بانک ـــای نفت زمینه ه
ـــن  ـــل ای ـــود ذی ـــدات خ ـــام، از تعه ـــاد برج ـــق مف طب

ـــت. ـــد کاس ـــق خواه تواف
جمهـــوری اســـامی ایـــران تاکنـــون در چهـــار 
ــور  ــامل عبـ ــود شـ ــی خـ ــدات برجامـ گام از تعهـ
از ســـقف ۳۰۰ کیلوگرمـــی ذخایـــر اورانیـــوم 
آب  فـــروش  عـــدم  درصـــد،   ۳.۶۷ غنی شـــده 
ســـنگین و مـــازاد اورانیـــوم غنی شـــده، افزایـــش 
ســـطح غنی ســـازی بـــه ۴.۵ درصـــد و برداشـــتن 
و  تحقیـــق  فعالیت هـــای  روی  محدودیت هـــا 

ــت. ــته اسـ ــعه )R & D( کاسـ توسـ
ـــران  ـــی ای ـــدات برجام ـــش تعه ـــارم کاه گام چه
ــه  ــی بـ ــا گازدهـ ــان بـ ــم آبـ ــح روز پانزدهـ از صبـ
ســـانتریفیوژهای نصب شـــده در تأسیســـات فـــردو 
ــات  ــن تاسیسـ ــدی در ایـ ــازی ۴.۵ درصـ و غنی سـ

ـــد. ـــاز ش ـــان( آغ ـــانزدهم آب ـــب ش ـــه ش )از نیم

عراقچی: 

شوک اقتصادی خروج آمریکا از برجام فرو نشسته است

حمایـــت  در  قوه قضاییـــه  مهـــم  گام هـــای 
ــم  ــتور مهـ ــدور ۵دسـ ــه صـ ــر بـ ــد، منجـ از تولیـ
ـــه  ـــده ک ـــی ش ـــام بانک ـــه نظ ـــور ب ـــتان کل کش دادس
بـــر اســـاس آن، بانکهـــا تنهـــا در شـــرایط خـــاص 
ــا  ــاب یـ ــداد حسـ ــی، انسـ ــازه ممنوع الخروجـ اجـ

حکـــم جلـــب دارنـــد.
ـــی  ـــوع الخروج ـــوع ممن ـــر، موض ـــزارش مه ـــه گ ب
ــم  ــدور حکـ ــدی، صـ ــای تولیـ ــان واحدهـ صاحبـ
ـــال های  ـــی س ـــا ط ـــی آنه ـــوع الخروج ـــب و ممن جل
ـــرای  ـــا ب ـــریع بانکه ـــات س ـــه اقدام ـــته، از جمل گذش
ـــت  ـــت پرداخ ـــد جه ـــوزه تولی ـــه ح ـــار آوردن ب فش
تســـهیات فـــارغ از شـــرایط خـــاص تحریمـــی و 
اقتصـــادی کشـــور بـــوده اســـت کـــه منجـــر بـــه 
ایجـــاد مشـــکات بســـیار بـــرای تولیدکننـــدگان 
شـــده اســـت. بـــر ایـــن اســـاس، قوه قضاییـــه بـــا 
ـــت  ـــذاری در حمای ـــم و اثرگ ـــای مه ـــتن گام ه برداش
از تولیدکننـــدگان، نامـــه ای را بـــه نظـــام بانکـــی اعـــم 
از بانکهـــای دولتـــی، نیمـــه دولتـــی و خصوصـــی 
ارســـال کـــرده کـــه بـــر مبنـــای آن، صـــدور 
۵دســـتور مهـــم دادســـتان کل کشـــور بـــه نظـــام 

بانکـــی را منجـــر شـــده اســـت.
ـــی  ـــاون قضای ـــی، مع ـــن اســـاس، ســـعید عمران ـــر ای ب
ـــا،  ـــه بانکه ـــه ای ب ـــال نام ـــا ارس ـــور ب ـــتانی کل کش دادس
تاکیـــد کـــرده اســـت کـــه بانکهـــای دولتـــی، نیمـــه 
ـــازه  ـــاص اج ـــرایط خ ـــا در ش ـــی تنه ـــی و خصوص دولت
ـــب  ـــم جل ـــا حک ـــاب ی ـــداد حس ـــی، انس ممنوع الخروج
ـــه  ـــل نام ـــن کام ـــی، مت ـــورت اختصاص ـــه ص ـــد. ب دارن
ـــورای  ـــه ش ـــور ب ـــتانی کل کش ـــی دادس ـــاون قضای مع
هماهنگـــی بانکهـــای دولتـــی و نیمه دولتـــی و نیـــز 
شـــورای هماهنگـــی بانکهـــای خصوصـــی را منتشـــر 

ـــت: ـــرده اس ک
جناب آقای علیرضا قیطاسی/جمشیدی

دبیـــر محتـــرم شـــورای هماهنگـــی بانکهـــای 
کانـــون  محتـــرم  نیمه دولتی/دبیـــر  و  دولتـــی 

ــی ــاری خصوصـ ــات اعتبـ ــا و موسسـ بانکهـ
با سام و احترام

ــم  ــام معظـ ــات مقـ ــه فرمایشـ ــت بـ ــا عنایـ بـ

رهبـــری در راســـتای حفـــظ رونـــق تولیـــد 
فعالیت هـــای  تـــداوم  و  اقتصـــادی  امنیـــت  و 
ــور  ــه منظـ ــدی و بـ ــای تولیـ ــادی واحدهـ اقتصـ
ــا  ــادی بـ ــام اقتصـ ــال در نظـ ــری از اخـ جلوگیـ
ـــا  ـــاذی بانکه ـــات اتخ ـــا و اقدام ـــی کارخانه ه تعطیل
در ممانعـــت از حـــق شـــرکت ها و واحدهـــای 
ســـرمایه گذاری های  از  صیانـــت  و  صنعتـــی 
ــون  ــاده ۷۸۰ قانـ ــه مـ ــتناد بـ ــا اسـ ــروع، بـ مشـ
ــبت  ــن نسـ ــب آن، مرتهـ ــه موجـ ــه بـ ــی کـ مدنـ
بـــه عیـــن مرهونـــه دارای حـــق اولویـــت اســـت، 
ـــزو  ـــرح ج ـــرای ط ـــل اج ـــه مح ـــی ک ـــذا در صورت ل
وثایـــق رهنـــی بانـــک باشـــد و میـــزان ارزش آن 
ـــتری)  ـــمی دادگس ـــناس رس ـــر کارش ـــاس نظ ـــر اس ب
در صـــورت اختـــاف تعییـــن کارشـــناس توســـط 
نماینـــده ســـتاد تســـهیل و رفـــع موانـــع تولیـــد( 
ــد  ــرکت و واحـ ــای شـ ــت بدهی هـ ــاف پرداخـ کفـ
ـــاری  ـــی و اعتب ـــه مال ـــا موسس ـــک ی ـــه بان ـــدی ب تولی
را نمایـــد، بانکهـــا و موسســـات مالـــی و اعتبـــاری 
ـــق را  ـــایر وثای ـــه س ـــبت ب ـــی نس ـــدام اجرای ـــق اق ح
ـــت در  ـــکار اولوی ـــت بده ـــته و در صـــورت رضای نداش
ـــرح  ـــل ط ـــا مح ـــی ب ـــدام اجرای ـــه و اق ـــدور اجرایی ص

خواهـــد بـــود.
از ســوی دیگــر، بــه اســتناد مــاده واحــده قانــون 
ــا و  ــه بانکه ــی ب ــه ملک ــپردن وثیق ــزام س ــدم الت ع
دســتگاهها و ســایر موسســات و شــرکتهای دولتــی 
ــه ملکــی خــارج از  مصــوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ اخــذ وثیق
ــت تســهیات  ــه رضای ــوط اســت ب محــل طــرح من
ــل  ــر از مح ــی غی ــن تنظیم ــناد ترهی ــده و اس گیرن
طــرح کــه بــدون اخــذ رضایــت از تســهیات 

ــد. ــذ می باش ــده غیرناف ــم گردی ــده تنظی گیرن
ــاده  ــک مـ ــره یـ ــاس تبصـ ــر اسـ ــی بـ از طرفـ
ــود  ــرخ سـ ــردن نـ ــی کـ ــون منطقـ ــده قانـ واحـ
تســـهیات بانکـــی متناســـب بـــا نـــرخ بازدهـــی 
مصـــوب  اقتصـــادی  مختلـــف  بخش هـــای  در 
۳۱/۲/۱۳۸۵ در عقـــود امـــور مشـــارکت بـــرای 
ـــارج  ـــه خ ـــریک وثیق ـــد از ش ـــک نمی توان ـــد بان تولی
ـــذا اخـــذ وثایـــق ترهینـــی  از محـــل طـــرح بخواهـــد ل

ـــی  ـــات مال ـــا و موسس ـــط بانکه ـــرح توس ـــارج از ط خ
ــر  ــی بـ ــده، اقدامـ ــهیات گیرنـ ــاری از تسـ و اعتبـ
ـــال  ـــب اخ ـــد موج ـــوده و می توان ـــون ب ـــاف قان خ
در نظـــم و امنیـــت اقتصـــادی باشـــد و مشـــمول 

ضمانـــت اجراهـــای قانـــون خواهـــد بـــود.
وثایــق  ارزش  کــه  صورتــی  در  همچنیــن 
ترهینــی نــزد بانــک یــا موسســات مالــی و اعتبــاری 
طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری کفــاف 
ــغ  ــزان مبل ــه می ــی ب ــویه بده ــت و تس بازپرداخ
اعامــی بانــک کــه مطابــق بــا قوانیــن آمــره کشــور 
و مــورد تائیــد کارشــناس رســمی دادگســتری 
ــته  ــت را داش ــابداری اس ــا حس ــی ی ــور بانک در ام
ــی و اعتبــاری حــق  باشــد، بانکهــا و موسســات مال
ــاری  ــاب های ج ــداد حس ــه انس ــبت ب ــد نس ندارن
شــرکتها و واحدهــای تولیــدی اقــدام نمــوده و 
ــه خــودداری نماینــد و  ــه دســته چــک ب ــا از ارای ی
ــا ممنــوع الخروجــی  ــه جلــب ی ــدام ب ــا اینکــه اق ی
مدیــران واحدهــای مذکــور نماینــد. بدیهــی اســت 
ــارز  ــق ب ــه از مصادی ــن رابط ــدام در ای ــوع اق ــر ن ه
ــروع  ــلب آزادی مش ــق و وس ــت از ح ــرم ممانع ج
ــی  ــوده و تعقیــب کیفــری متخلــف را در پ ــراد ب اف

ــت. ــد داش خواه
ـــماره ۱۰۲۶۴  ـــنامه ش ــه بخش ــناد بـ ـــا اسـ ب
و   ۲/۷/۱۳۷۳ مـــورخ  جمهـــوری  ریاســـت 
همچنیـــن بـــر اســـاس دادنامـــه شـــماره ۶۴ 
ــورخ  ــت اداری مـ ــوان عدالـ ــی دیـ ــات عمومـ هیـ
ـــه شـــماره  ـــزی ب ـــک مرک ۲/۱/۱۳۹۸ و بخشـــنامه بان
موسســـات  و  بانکهـــا   ۱/۵/۱۳۹۸  -۹۸/۱۵۸۷۱۶
مالـــی و اعتبـــاری در مـــورد تســـهیاتی کـــه 

وثایـــق ترهیـــن آنهـــا بـــا اولویـــت محـــل طـــرح، 
ـــهیات  ـــا تس ـــط ب ـــی مرتب ـــت بده ـــاف بازپرداخ کف
ــه  ــتقیم بـ ــه مسـ ــق مراجعـ ــوذه را دارد، حـ ماخـ
ـــبت  ـــی نس ـــی و ترهین ـــات تامین ـــن و اقدام ضامنی
ـــته  ـــفته و ...( را نداش ـــک و س ـــناد ذمه ای)چ ـــه اس ب
و ملـــزم هســـتند طلـــب خـــود را ابتـــدا از محـــل 
ــد  ــویه نماینـ ــرح تسـ ــل طـ ــی محـ ــق ترهینـ ثایـ
ــی و  ــات اجرایـ ــام عملیـ ــورت اتمـ ــا در صـ و تنهـ
ـــاف  ـــدم کف ـــده و ع ـــس مزای ـــورت مجل ـــم ص تنظی
ـــویه  ـــب تس ـــی طل ـــویه مابق ـــت تس ـــق باب ارزش وثای
نشـــده خـــود حـــق رجـــوع بـــه ضامنیـــن را بـــر 

اســـاس قـــرارداد اولیـــه خواهنـــد داشـــت. 
ـــواد  ـــه و م ـــن فی ـــه مانح ـــتناد ب ـــا اس ـــذا ب علیه
ــزام  ــدم الـ ــون عـ ــده قانـ ــاده واحـ ۲۹۰ ق م و مـ
ـــتگاهها  ـــا و دس ـــه بانکه ـــی ب ـــه ملک ـــپردن وثیق س
ـــوب  ـــی مص ـــرکتهای دولت ـــات و ش ـــایر موسس و س
۲۷/۳/۱۳۸۰ و مـــاده واحـــده قانـــون منطقـــی 
ـــا  ـــی متناســـب ب ـــرخ ســـود تســـهیات بانک ـــردن ن ک
ـــادی  ـــف اقتص ـــای مختل ـــی در بخش ه ـــرخ بازده ن
ـــماره ۱۰۲۶۴  ـــنامه ش ـــوب ۳۱/۲/۱۳۸۵ و بخش مص
ریاســـت جمهـــوری مـــورخ ۲/۷/۱۳۷۳ و دادنامـــه 
شـــماره ۶۴ هیـــات عمومـــی دیـــوان عدالـــت 
بانـــک  اداری مـــورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ و بخشـــنامه 
مرکـــزی بـــه شـــماره ۹۸/۱۵۸۷۱۶- ۱۰/۵/۱۳۹۸ 
ـــرای  ـــه اج ـــبت ب ـــت نس ـــه فوری ـــت ب ـــته اس شایس
ـــی  ـــام قضای ـــتورات مق ـــدام و دس ـــر اق ـــوارد ماالذک م
ـــدرج در  ـــری من ـــای کیف ـــت اجراه ـــمول ضمان مش
ـــد  ـــرات خواه ـــش تعزی ـــواد ۵۷۰ و ۵۷۶ ق م ا بخ م

ـــود. ب
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ــی از  ــس یک ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــه پرداخــت  ــت ب ــزام دول ــن »طــرح ال اهــداف تدوی
ــن  ــت بنزی ــش قیم ــل از افزای ــد حاص ــی درآم تمام
بــه مــردم« را کنتــرل قیمت هــا عنــوان کــرد و 
مختلــف  کاالهــای  کنونــی  قیمت هــای  افــزود: 

ــت.  ــی اس ــرد کارشناس ــق و رویک ــارج از منط خ
ــه  ــن هفتـ ــت، بنزیـ ــه ملـ ــزارش خانـ ــه گـ بـ
ــه  ــده داد کـ ــت وعـ ــد. دولـ ــران شـ ــته گـ گذشـ
درآمـــد حاصـــل از آن را بـــه حســـاب خانوارهـــای 
و  شـــکایات  امـــا  می کننـــد  واریـــز  نیازمنـــد 
پیگیری هـــای مردمـــی حاکـــی از آن اســـت کـــه 
ـــا  ـــیاری از خانواده ه ـــاب بس ـــه حس ـــد ب ـــن درآم ای
جامعـــه هـــدف واریـــز نشـــده لـــذا تعـــداد قابـــل 
ـــی  ـــک فوریت ـــی ی ـــدگان طرح ـــه ای از نماین ماحظ
ــت  ــه پرداخـ ــت بـ ــزام دولـ ــرح الـ ــوان »طـ باعنـ
ـــن  ـــت بنزی ـــش قیم ـــل از افزای ـــد حاص ـــی درآم تمام
ـــر  ـــد آن را ه ـــه و مصّرن ـــردم« در دســـت گرفت ـــه م ب

ــانند. ــب برسـ ــه تصویـ ــریع تر بـ ــه سـ چـ

بـــه همیـــن منظـــور محمدرضـــا پورابراهیمـــی 
عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس بـــا اشـــاره 
بـــه تصویـــب یـــک  فوریتـــی )بررســـی در یـــک 
ـــی  ـــت تمام ـــه پرداخ ـــت ب ـــزام دول ـــرح ال ـــاه( »ط م
درآمـــد حاصـــل از افزایـــش قیمـــت بنزیـــن بـــه 

مـــردم« در نشســـت علنـــی ایـــن هفتـــه مجلـــس 
شـــورای اســـامی، گفـــت: تعدیـــل شـــکلی بـــا حفـــظ 
ـــدف  ـــوه یکـــی از ه ـــه ســـوان ســـه ق ـــوای مصوب محت
از تدویـــن ایـــن طـــرح اســـت بـــه عنـــوان مثـــال 
تغییـــر نـــرخ ســـهمیه ها، خدمـــات عمومـــی، 

ــه  ــی کـ ــل عمومـ ــل و نقـ ــر حمـ ــش بهتـ پوشـ
تورمـــی بـــرای جامعـــه نداشـــته باشـــد. ترغیـــب 
ـــه  ـــا ارائ ـــا ب ـــردن خودروه ـــوز ک ـــه گاز س ـــردم ب م
تســـهیات بـــه داوطلبـــان نیـــز در ایـــن بخـــش 

. می گنجنـــد
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســامی همچنیــن ادامــه داد: یکــی دیگــر از اهــداف 
ــن طــرح اصــاح و اجــرای سیاســت های  ــن ای تدوی
جبرانــی اســت کــه اکنــون در قالــب پرداخــت وجــه 
ــه  ــود ک ــال می ش ــردم دنب ــی از م ــه بخش ــدی ب نق
ــت  ــده اس ــاح ش ــع اص ــوه توزی ــرح نح ــن ط در ای
ــع  ــن توزی ــود ای ــخص می ش ــال مش ــوان مث ــه عن ب
ــه  ــرای هم ــا ب ــد ی ــی باش ــورت کاالی اساس ــه ص ب

یکســان باشــد و...
وی هــدف ســوم از تدویــن »طــرح الــزام دولــت 
ــش  ــل از افزای ــد حاص ــی درآم ــت تمام ــه پرداخ ب
قیمــت بنزیــن بــه مــردم« را کنتــرل قیمت هــا 
عنــوان کــرد و افــزود: قیمت هــای کنونــی کاالهــای 
ــی  ــرد کارشناس ــق و رویک ــارج از منط ــف خ مختل

ــت. اس
بــه گفتــه ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی بــرای 
بررســی ایــن طــرح تشــکیل کمیســیونی مشــترک 
پیــش بینــی شــده اســت و امیــد اســت بــا تصویــب 
ــارت  ــا نظ ــده و ب ــع ش ــردم رف ــای م آن دغدغه ه

ــود. ــری ش ــا جلوگی ــش قیمت ه ــتر از افزای بیش

پورابراهیمی مطرح کرد:

تغییر نرخ سهمیه ها در طرح پرداخت تمامی درآمد 
افزایش قیمت بنزین به مردم

صادقی مطرح کرد:
نقش وزارت صمت، نیروی انتظامی و 

شهرداری در »آلودگی هوا«

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
ــرای  ــون ب ــی در قان ــرد: مصوبات ــوان ک ــامی عن اس
هــوای پــاک در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 
بی توجهــی بــه ایــن مصوبــات باعــث بــروز آلودگــی 

ــت.  ــده اس ــهرها ش ــران و کانش ــوا در ته ه
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــود صادقــی 
قوانیــن  بــه  ســازمان ها  بی توجهــی  مــورد  در 
هــوای پــاک گفــت: مصوباتــی در قانــون بــرای 
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــاک« در نظ ــوای پ »ه
بی توجهــی بــه ایــن مصوبــات باعــث بــروز آلودگــی 
هــوا در تهــران و کانشــهرها شــده اســت کــه پــای 
ــا  ــه ت ــت گرفت ــی از وزارت صم ــتگاه های اجرای دس

نیــروی انتظامــی و شــهرداری درمیــان اســت.
نماینــده مــردم تهران در مجلس شــورای اســامی 
ــن  ــوان منتخبی ــه عن ــس ب ــدگان مجل ــزود: نماین اف
ــوای  ــات ه ــرا نشــدن مصوب ــی اج ــد چرای ــردم بای م
پــاک را از مســئوالن مطالبــه کننــد، نماینــدگان 
ــفانه در  ــی متاس ــد ول ــب می کنن ــی را تصوی قوانین

ــم. ــت نمی کنی ــا را روی ــی آنه ــه اجرای مرحل
وی در ادامـه تاکیـد کـرد: طبـق آمارهـا بیشـترین 
آلودگی هوای پایتخت و کانشـهرها مربوط به وسـایل 
نقلیـه فرسـوده اسـت کـه هنـوز ایـن وسـایل شـماره 
گذاری می شـوند، بـه عنوان مثال برخاف مـاده »۱۰« 
قانـون نحـوه جلوگیـری از آلودگـی هـوا مصوب سـوم 
اردیبهشـت مـاه سـال ۷۴ کـه بر عـدم شـماره گذاری 
وسـایل نقلیه موتـوری آالینده تاکید داشـته؛ همچنان 
این وسـایل آالینده پس از گذشـت ۲۴ سال از تصویب 
قانـون، شـماره گـذاری می شـوند و ایـن بی توجهـی به 

قوانیـن تصویب شـده، جای سـوال دارد.

گرانی بنزین باعث کاهش آلودگی هوا نشد
صادقــی در ادامــه یــادآور شــد:امروز بــا افزایــش 
قیمــت بنزیــن شــاهد کاهــش تــردد وســایل نقلیــه 
و آلودگــی هــوا نبودیــم علــت اصلــی آن هــم نبــود 
ــت ؛در  ــه اس ــعه یافت ــی توس ــه عموم ــایل نقلی وس
از  مربوطــه  کوتاهــی ســازمان های  تمــام  کنــار 
ــی  ــای خال ــهرداری ج ــا ش ــه ت ــازی گرفت خودروس
ــه  ــایل نقلی ــت از وس ــتفاده درس ــازی اس فرهنگس

ــود. ــده می ش ــم  دی ــی ه ــخصی و عموم ش
عضـو فراکسـیون امیـد مجلـس گفـت: امیدواریم 
فراکسـیون محیـط زیسـت مجلـس از سـازمان ها و 
نهادهـای مربوطـه کـه در بحـران آلودگی هـوا نقش 
دارنـد و هـر سـاله راه حـل این معضل در حـد نقل و 
قـول و انتقـاد از سـازمان ها و نهادهـا دیگـر می بینند 
بـه مجلـس دعـوت کننـد و تـا پاسـخگویی چرایـی 
اجـرا نشـدن قوانیـن و مصوبـات هـوای پاک باشـند.

اقتصاد
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رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مراغه خبر داد؛
برداشت نخستین محصول زعفران 
در دانشگاه آزاد اسالمی مراغه با 

رویکرد دانش بنیان

ــاز  ــه از آغ ــامی مراغ ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
رویکــرد  بــا  زعفــران  برداشــت  دوره  نخســتین 
ــر داد. ــگاهی خب ــد دانش ــن واح ــان در ای دانش بنی

محمدرضــا ولیلــو در گفتگــو بــا آنــا اظهــار 
ــورت  ــاارزش به ص ــول ب ــن محص ــت ای ــرد: »کاش ک
ایروپونیــک بــا هــدف ایجــاد و توســعه درآمــد 
دانش بنیــان  حــوزه  طریــق  از  غیر شــهریه ای 
بــرای  مراغــه  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
نخســتین بار به صــورت آزمایشــی و تحقیقــی بــا 
عقــد قــرارداد بــا بخــش خصوصــی در گلخانــه ایــن 

واحــد دانشــگاهی انجــام گرفــت.«
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا توجه بــه مرغوب 
ــرای  ــی ب ــودن زمیــن و شــرایط مناســب آب و هوای ب
ــن شهرســتان پیش بینــی  ــن محصــول در ای رشــد ای
می شــود در طــول دو ســال مقــدار زیــر کشــت ایــن 

محصــول بــه میــزان دو هکتــار افزایــش یابــد.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحد مراغــه درباره 
ــوان  ــران عن ــت زعف ــود کاش ــه و س ــه هزین مقایس
ــا در  ــر پیازچه ه ــکان تکثی ــه ام ــه ب ــا توج ــرد: »ب ک
طــول ســه ســال عــاوه بــر فــروش زعفــران  ســود 

می آیــد.« به دســت  قابل توجهــی 
ولیلــو متذکــر شــد: »بــا توجــه بــه شــرایط عالــی 
ــم  ــورت فراه ــران در ص ــد زعف ــت و رش ــرای کاش ب
آوردن شــرایط ایــده آل و افزایــش کاشــت می تــوان 
ــه خــارج از  ــن محصــول ب ــه صــدور ای نیم نگاهــی ب

کشــور نیــز داشــت.«

نعمتی:
مراودات تجاری و تعامالت اقتصادی با 
تصویب »الیحه تجارت« تسهیل می شود

عضــو هیــات رئیســه مجلس معتقــد اســت تصویب 
ــراودات  ــده و م ــفافیت ش ــب ش ــارت موج ــه تج الیح

ــد.  تجــاری و تعامــات اقتصــادی را تســهیل می کن
ـــی عضـــو  ـــروز نعمت ـــت، به ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــا اشـــاره  هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای اســـامی ب
بـــه بررســـی الیحـــه تجـــارت در صحـــن علنـــی 
مجلـــس، گفـــت: از ابتـــدای بررســـی الیحـــه تجـــارت 
ـــه  ـــی هجم ـــاق بازرگان ـــی ارکان ات ـــس برخ در مجل
ســـنگینی نســـبت بـــه آن ایجـــاد کردنـــد در حالیکـــه 
ـــن  ـــی ای ـــدای بررس ـــی از ابت ـــاق بازرگان ـــای ات اعض
الیحـــه کـــه اواخـــر فعالیـــت دولـــت اصاحـــات 

ـــتند. ـــور داش ـــات حض ـــام جلس ـــود در تم ب
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی 
ــای  ــز پژوهش ه ــدگان مرک ــه نماین ــان اینک ــا بی ب
ــاق  ــی، ات ــاق بازرگان ــوان محاســبات، ات ــس، دی مجل
تمــام جلســات  تعــاون و بخــش خصوصــی در 
ــرات  ــد و نظ ــور دارن ــس حض ــی مجل ــن علن صح
خــود را ارائــه می کننــد، افــزود: زمــان بررســی 
الیحــه تجــارت نیــز نماینــدگان ایــن دســتگاه ها در 

ــتند. ــور داش ــس حض مجل
ـــر  ـــال بااث ـــه دنب ـــده ای ب ـــه ع ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــان  ـــرد: از زم ـــار ک ـــد، اظه ـــردن الیحـــه تجـــارت بودن ک
ـــذرد و  ـــیاری می گ ـــان بس ـــارت زم ـــون تج ـــب قان تصوی
ـــب  ـــی، کس ـــادی، بازرگان ـــوزه اقتص ـــال ها ح ـــن س در ای

ـــیاری داشـــت. ـــا و... تحـــوالت بس وکاره

 Digital marketing
قانونی در کشور ندارد

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا طــرح 
 Digital ایــن پرســش کــه آیــا قانونــی بــرای
ــه کــرد:  marketing در کشــور وجــود دارد؟ اضاف
بــرای کســب وکارهــای جدیــد هیــچ قانونــی 
ــن  ــت قوانی ــن اس ــدارد، ممک ــود ن ــور وج در کش
ــن  ــن قوانی ــا ای ــد ام ــده باش ــب ش ــی تصوی مقطع

نبوده انــد. فراگیــر 
ــب الیحــه تجــارت  ــان اینکــه تصوی ــا بی ــی ب نعمت
ــاری و  ــراودات تج ــه م ــده و ب ــفافیت ش ــب ش موج
تعامــات اقتصــادی کمــک می کنــد، ادامــه داد: اگرچــه 
ــه  ــره ب ــات مدی ــای هی ــارت اعض ــون تج ــاس قان براس
صــورت تضامنــی نســبت بــه یگدیگر مســئول هســتند 
ــا در  ــت ام ــده اس ــخص نش ــوه آن مش ــوع و نح ــا ن ام

ــود. ــرح می ش ــات مط ــام جزئی ــارت تم ــه تج الیح

الیحه تجارت متناسب با شرایط داخلی 
کشور تدوین شده است

ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــات رئیس ـــو هی عض
ـــناد  ـــب الیحـــه تجـــارت اس ـــا تصوی ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ب
تجـــاری استاندارســـازی می شـــود، تصریـــح کـــرد: 
ـــارت  ـــه تج ـــد الیح ـــرح می کنن ـــی مط ـــه برخ اگرچ
ـــایر کشـــور نوشـــته شـــده اســـت  ـــن س براســـاس قوانی
ـــه  ـــود ک ـــه ش ـــز توج ـــه نی ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــا بای ام
ـــادی  ـــری ع ـــورها ام ـــایر کش ـــارب س ـــتفاده از تج اس
ـــا  ـــز متناســـب ب ـــوده و الیحـــه تجـــارت نی و مناســـب ب

ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــور تنظی ـــی کش ـــرایط داخل ش

 پلیس بصیرت نداشته باشد به دشمن کمک می کند

نماینـده ولی فقیـه در آذربایجان شـرقی و امام جمعـه تبریـز گفـت: اگـر 
نیـروی انتظامـی در مقابـل تهدیدهـای ضدانقـاب بصیرت کافی نداشـته 

باشـد، بـه دشـمن کمک خواهـد کرد. 
بـه گـزارش ایرنا، حجت االسـام والمسـلمین محمدعلی آل هاشـم در 
نهمیـن دوره بصیرت غیرمتمرکز اسـتانی نیروی انتظامی آذربایجانشـرقی، 
افـزود: مامـوران نیروی انتظامـی در مواجهه با انواع تهدیـدات باید بصیرت 
کافـی داشـته باشـند تـا در روزهـای بحرانـی ناخواسـته به دشـمن کمک 
نکننـد کـه بـه کمـک خـدا در جریـان حـوادث روزهـای اخیـر بـه بهانـه 

گرانـی بنزیـن، پلیـس با سـربلندی تمـام از آن عبـور کرد.
برابـر  وی اظهـار داشـت: بصیـرت نیروهـای نظامـی موجـب شـد در 
اعتراض هـای مسـالمت آمیـز و ابـراز نگرانـی اقشـار مختلـف مـردم در این 
خصـوص با سـعه صـدر و متانت رفتـار کند و البته با اغتشاشـگران و اشـرار 
کـه قصـد برهم زدن آسـایش مردم را داشـتند، بـا اقتدار تمـام برخورد کند.

آل هاشـم وجـود دوره هـای بصیـرت افزایـی بـرای تـاش گـران حوزه 
امنیـت و انتظامـی را مهـم برشـمرد و ادامـه داد: در اثـر همیـن دوره هـا و 
تاش هـای مربیـان فعـال، برنامه هـای دشـمنان نظـام برای نفـوذ در میان 

مامـوران نیـروی انتظامی نـاکام مانده اسـت.
وی اضافـه کـرد: نیروهای مسـلح کشـور و به خصوص نیـروی انتظامی 
بـا افزایـش برگـزاری دوره هـای بصیـرت افزایـی و دوره هـا و آموزش هـای 
فرهنگـی آمادگـی و بصیـرت الزم را بـرای روزهـای بحرانـی کسـب کرده 

انـد کـه ایـن رونـد بایـد همچنان تـدام یافتـه و تقویت شـود.
آل هاشـم ضمـن حمایت از توصیه هـای ماقم رهبـری، عقانیت، بصیرت، 
راهبـری، مدیریـت و انصاف انقابـی را از آموزه های شـاخص مواضع حکیمانه 

رهبـری در مـورد قانون اصـاح الگوی مصرف سـوخت بیان کرد.
وی گفـت: در حاضـر وحدت و انسـجام درونی مهمترین مولفه و نیاز کشـور 
اسـت که همه باید برای  رسـیدن به آن تاش کنند تا دشـمنان همچون ۴۰ 

سـال گذشـته در رسـیدن به اهداف شـوم و پلید خود ناکام شوند.

استاندار آذربایجان شرقی:    
سالمت انتخابات اولویت است

ـــان  ـــی مجری ـــالت اصل ـــرد: رس ـــد ک ـــرقی تاکی ـــتاندار آذربایجان ش اس
ـــت.  ـــات اس ـــامت انتخاب ـــن س ـــات، تأمی ـــران انتخاب و ناظ

فرمانـــداران،  مشـــترک  نشســـت  در  پورمحمـــدی  محمدرضـــا 
ـــات  ـــر انتخاب ـــارت ب ـــأت نظ ـــات و هی ـــتاد انتخاب ـــای س ـــداران و اعض بخش
اســـتان گفـــت: ســـامت انتخابـــات از همـــه چیـــز مهم تـــر اســـت و 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــات ای ـــران انتخاب ـــان و ناظ ـــا از مجری ـــی م ـــته اصل خواس

دقـــت کننـــد تـــا حقـــی از کســـی ضایـــع نشـــود.
ـــی و  ـــالت، قانون گرای ـــن رس ـــام ای ـــت در انج ـــز موفقی ـــزود: رم وی اف

اجـــرای بی کم وکاســـت قانـــون اســـت.
وی بـــر بی طرفـــی کامـــل مجریـــان و ناظـــران انتخابـــات تأکیـــد 
کـــرد و گفـــت: تمـــام دســـت اندرکاران انتخابـــات بایـــد نـــگاه 
بی طرفانـــه و بی غرضانـــه بـــه افـــراد و جریان هـــای سیاســـی داشـــته 

باشـــند.
ـــند،  ـــردم باش ـــع رأی و اراده م ـــد تاب ـــه بای ـــه هم ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــاس اســـت  ـــردم حق الن ـــاب، رأی م ـــر معظـــم انق ـــر رهب ـــه تعبی ـــزود: ب اف
و اگـــر مـــواردی از دخالـــت دســـت اندرکاران انتخابـــات بـــه نفـــع یـــا 
ـــه  ـــچ وج ـــه هی ـــود ب ـــاهده ش ـــی مش ـــای سیاس ـــراد و جریان ه ـــرر اف ض

از آن چشم پوشـــی نخواهیـــم کـــرد.
پورمحمـــدی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش تأثیرگـــذار مـــردم در نظـــام 
جمهـــوری اســـامی، گفـــت: مردم ســـاالری دینـــی یـــک روش بدیـــع 
ـــدازه  ـــه ان ـــوری ب ـــچ کش ـــت و در هی ـــی دنیاس ـــای سیاس ـــن نظام ه در بی

ـــت. ـــروز نیس ـــور و ب ـــه ظه ـــردم در منص ـــران، رأی م ای
وی اضافـــه کـــرد: بعـــد از پیـــروزی انقـــاب اســـامی، بـــه طـــور 
متوســـط هـــر ســـال یـــک انتخابـــات آن هـــم بـــا مشـــارکتی کـــه 
ــی از  ــن یکـ ــده و ایـ ــزار شـ ــت برگـ ــر اسـ ــا کم نظیـ ــطح دنیـ در سـ

ــت. ــاب اسـ ــزرگ انقـ ــتاوردهای بـ دسـ
ــای  ــای صندوق هـ ــان در پـ ــور ایرانیـ ــرد : حضـ ــان کـ وی خاطرنشـ

رای، دســـت کـــم ۲۰ درصـــد از متوســـط جهانـــی بیشـــتر اســـت.
ـــت،  ـــارکت، امنی ـــت : مش ـــن گف ـــرقی همچنی ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ســـامت و قانـــون مـــداری هماننـــد همیشـــه اولویت هـــای انتخابـــات 
ـــر  ـــی زی ـــان سیاس ـــاح و جری ـــر جن ـــار از ه ـــه اقش ـــت و هم ـــن دوره اس ای

ـــد. ـــرار دارن ـــر آن ق چت
وی افـــزود: گرچـــه در آســـتانه انتخابـــات مجلـــس هـــم هماننـــد 
قضایـــای اخیـــر، شـــیطنت هایی از ســـوی جریان هـــای معانـــد و 
ـــردم در  ـــارکت م ـــت مش ـــا از باب ـــت؛ ام ـــد گرف ـــورت خواه ـــاب ص ضدانق
ـــف،  ـــران در مقاطـــع مختل ـــت ای ـــه مل ـــم؛ چـــرا ک ـــی نداری ـــات نگران انتخاب
ـــخت تر  ـــرایط س ـــد و در ش ـــان داده ان ـــود را نش ـــی خ ـــیاری و آگاه هوش

بـــا انگیـــزه بیشـــتر در صحنـــه حضـــور یافته انـــد.
ـــه  ـــن جلس ـــز در ای ـــتان نی ـــات اس ـــر انتخاب ـــارت ب ـــأت نظ ـــس هی رئی
ـــات  ـــت: انتخاب ـــردم اســـت، گف ـــی اراده م ـــات، تجل ـــه انتخاب ـــان اینک ـــا بی ب
امســـال، اولیـــن انتخابـــات بعـــد از چهـــل ســـالگی انقـــاب اســـت و 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــات دوخت ـــن انتخاب ـــه ای ـــمن ب ـــت و دش ـــم دوس چش
ـــان و ناظـــران  ـــزود: خروجـــی عملکـــرد مجری ـــزی بهـــروز اف صمـــد عزی
ـــات در معـــرض دیـــد مـــردم و ناظـــران داخلـــی و خارجـــی اســـت و  انتخاب
ـــه  ـــود ب ـــف خ ـــه وظای ـــد در حیط ـــات بای ـــت اندرکاران انتخاب ـــه دس هم

ـــد. ـــل کنن ـــون عم قان
ــات  ــران انتخابـ ــان و ناظـ ــل مجریـ ــی کامـ ــرورت بی طرفـ وی ضـ
ــارت  ــی و نظـ ــای اجرایـ ــل هیأت هـ ــت: تعامـ ــد و گفـ ــادآور شـ را یـ
ــه  ــات آتـــی راهگشاســـت و همـ ــد اجرایـــی انتخابـ ــات در رونـ انتخابـ
اعضـــای ایـــن هیأت هـــا در حوزه هـــای انتخابیـــه بایـــد نســـبت بـــه 

ایـــن موضـــوع اهتمـــام کننـــد.
ـــم  ـــرقی ه ـــان ش ـــات آذربایج ـــتاد انتخاب ـــس س ـــتگو، رئی ـــار راس علی
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــان نمایندگ ـــی داوطلب ـــام نویس ـــت : ن گف
ـــدت ۶ روز  ـــه م ـــدارک ب ـــل م ـــد تحوی ـــود و فرآین ـــاز می ش ـــردا آغ از ف

از ســـاعت ۸ تـــا ۱۸ صـــورت می گیـــرد.

شهر و شورا

ــام مســئول طــرح مســکن مهــر گفــت:  مق
۱۰۰۰میلیــارد تومــان تســهیات بــا ســود 
ــار  ــک مســکن در اختی ۲۴درصــد از ســوی بان
می گیــرد  قــرار  پردیــس  عمــران  شــرکت 
آماده ســازی،  بــرای  وام  ایــن  محــل  از  و 
زیرســاخت های  تکمیــل  محوطه ســازی، 

مســکن مهــر و... هزینــه می شــود. 
علــی  اصغــر  تســنیم،  گــزارش  بــه 
 ۱۰۰۰ این کــه  بــه  اشــاره  بــا  جاودان فــر، 
میلیــارد تومــان تســهیات بــا ســود ۲۴ درصــد 
ــرکت  ــار ش ــکن در اختی ــک مس ــوی بان از س
اظهــار  می گیــرد،  قــرار  پردیــس  عمــران 
ــاده  ســازی،  ــرای آم ــن وام ب ــرد: از محــل ای ک
زیرســاخت های  تکمیــل  محوطــه  ســازی، 
ــن  ــود، همچنی ــه می ش ــر و... هزین ــکن مه مس
یــک وام ۵۰۰میلیاردتومانــی بــا ســود ۴درصــد 
نیــز بــرای پردیــس در نظــر گرفتــه شــده کــه 
تزریــق  پروژه هــا  در  تخصیــص  به محــض 

ــد. ــد ش خواه
  وی ادامــه داد: بازپرداخــت وام ۱۰۰۰میلیارد 
تومانــی از منابــع داخلــی شــرکت عمــران 

ــت. ــد گرف ــس انجــام خواه پردی
و  مثبــت  رویکــرد  یــادآوری  بــا    وی 
طــی  شهرســازی  و  راه  وزارت  روبه جلــوی 
ــی  ــرح مل ــوص ط ــر در خص ــال اخی ــک س ی

مســکن مهــر، افــزود: بــا توجــه بــه اراده و عــزم 
ــل  ــوص تکمی ــازی در خص وزارت راه و شهرس
ــع  ــبختانه موان ــر خوش ــکن مه ــای مس پروژه ه
موجــود در خصــوص تأمیــن منابــع مالــی 

ــت. ــده اس ــرف ش برط
ــا  ــس ب ــر پردی ــکن مه ــی مس ــر اجرای مدی
قدردانــی از صبــوری متقاصیــان مســکن مهــر 
پردیــس، گفــت:  ایــن صبــر و شــکیبایی بــرای 
مــا قابــل احتــرام بــوده، در برابــر همــه مالــکان 
ــا  ــار آنه ــم و از ایث ــرود می آوری ــم ف ــر تعظی س

ــگزاریم. ــال ها سپاس ــن س ــول ای در ط
ــور  ــه ام ــه »هم ــان اینک ــا بی ــر ب   جاودان ف

۵برگــی  قراردادهــای  بــه  مربــوط  اداری 
ــد  ــد انتخــاب واح ــام فرآین ــر و اتم مســکن مه
ــرد:  ــه ک ــت« اضاف ــده اس ــام ش ــان انج متقاضی
ــی در  ــاری ۷۰۰۰ متقاض ــال ج ــدای س در ابت
پردیــس داشــتیم کــه واحــد مســکن مهــر برای 
تخصیــص بــه آنها وجــود نداشــت، خوشــبختانه 
موانــع اداری و حقوقــی ایــن کار برطــرف شــده 
و هم اکنــون تنهــا نیــم درصــد از مجمــوع 
ــد. ــس انتخــاب واحــد نکرده ان ــان پردی متقاضی

  وی بــا اشــاره بــه این کــه مشــکات مربــوط 
بــه پرینــت و امضــای قراردادهــای مســکن مهر 
ــی  برطــرف شــده از تحویــل قــرارداد متقاضیان

خبــر داد کــه امســال انتخــاب واحــد خــود را 
انجــام داده انــد.

افــزود:  پردیــس  مهــر  مســکن  مدیــر 
تاکنــون بالــغ بــر ۵۰ هــزار قــرارداد ۵برگــی در 
اختیــار متقاضیــان مســکن مهــر قــرار گرفتــه و 
ــل اســت.  ــاده تحوی ــز آم ــرارداد نی ــزار ق ۲۰ ه
متقاضیــان پــس از اخــذ نوبــت اینترنتــی 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــای اداری ب ــد در روزه می توانن
ــود را  ــای خ ــس قرارداده ــر پردی ــکن مه مس

ــد. ــت کنن دریاف
  جاودان فــر تصریــح کــرد: برخــی متقاضیــان 
تنهــا صــورت جلســات انتخــاب واحــد مســکن 
واحــد  رســمی  مــدارک  به عنــوان  را  مهــر 
ــری  ــت جلوگی ــد؛  به جه ــار دارن ــود در اختی خ
می شــود،  گــزارش  کــه  بی قانونی هایــی  از 
ــازار بســیار  ــن صــورت جلســات در ب ــل ای جع
زیــاد شــده اســت، در نتیجــه از مالکان مســکن 
ــاب  ــی انتخ ــه تک برگ ــورت جلس ــه ص ــر ک مه
واحــد را در اختیــار دارنــد می خواهیــم هرچــه 
ــل قراردادهــای ۵برگــی  ســریع تر جهــت تحوی

خــود اقــدام کننــد.
ایــن  امنیتــی  ضریــب  وی،    بــه  گفتــه 
امــروز  تــا  و  باالســت  بســیار  قراردادهــا 
ــن  ــل ای ــر جع ــی ب ــری مبن ــبختانه خب خوش
قراردادهــا بــه مــا گــزارش نشــده اســت.

تمامــی  ســوخت  آینــده  مــاه   ۲ تــا  گفــت:  حســن نیا 
اســاس  بــر  شــهری  بیــن  کرایــه ای  ســواری  خودرو هــای 

می شــود.  انجــام  پیمایــش 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، عبدالهاشــم حســن نیا 
در،  جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  ســازمان  مدیرعامــل 
ــاوگان  ــط ن ــار توس ــل ب ــه حم ــی در کرای ــش قیمت ــچ افزای هی
ــدارد، گفــت: نظارت هــای کاملــی  حمل ونقــل جــاده ای وجــود ن
ــرد  ــاوگان صــورت می گی ــن ن ــر ای ــان ب ــی بازرس از ســوی تمام
ــنگین  ــای س ــی ناوگان ه ــوخت تمام ــه س ــه آنک ــه ب ــا توج و ب
ــش  ــرای افزای ــه ای ب ــن بهان ــر ای ــت بناب ــل اس ــاده ای گازوئی ج

ــدارد. ــود ن ــی وج ــل عموم ــل و نق ــه حم ــت کرای قیم
وانت بار هــا هــم ســهمیه ســوخت  بخــش  در  افــزود:  او 
ــه  ــاه ب ــدای دی م ــر در ابت ــا ۷۵۰ لیت ــا ت ــه آن ه ــی ب اختصاص

کارت ســوخت آن هــا واریــز می شــود.
ــا  مدیرعامــل ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ب
بیــان اینکــه از ۲ مــاه آینــده ســوخت تمامــی نــاوگان جــاده ای 
اســاس  بــر  وانت بار هــا  و  کرایــه ای  ســواری های  جملــه  از 
ــی  ــک اطاعات ــر اســاس بان ــت: ب ــود، گف ــز می ش ــش واری پیمای
ــش،  ــاس پیمای ــر اس ــا ب ــی خودرو ه ــم، تمام ــاد کرده ای ــه ایج ک

ســوخت الزم را دریافــت می کننــد.

سهمیه بنزین سواری های کرایه ای ۷۵۰لیتر است
کرایــه ای  ســواری های  ســهمیه  داد:  توضیــح  حســن نیا 
ــان و  ــرای آب ــه ب ــت ک ــر در روز  اس ــادل ۲۵ لیت ــر مع ۷۵۰لیت
آذر  در کارت هــای ســوخت شــارژ شــده و ســواری های کرایــه ای 
حــق هیچگونــه افزایــش قیمتــی را در کرایه هــای خــود ندارنــد.

ــه  ــی ک ــک اطاعات ــدازی بان ــا راه ان ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب او ب
ــخص  ــا مش ــی خودرو ه ــرد تمام ــزان کارک ــود می ــاد می ش ایج
ــوخت  ــد، س ــی کرده ان ــه ط ــری ک ــاس کیلومت ــر اس ــده و ب ش
آن هــا بــه کارت هــا واریــز می شــود، افــزود: ممکــن اســت برخــی 

ــاه حرکــت کــرده  ــر در طــول م از خودرو هــا تنهــا ۱۰۰ کیلومت
ــن  ــر ای ــر بناب ــزار کیلومت ــا ه ــی از خودرو ه ــا برخ ــند، ام باش
ــای ســواری  ــی خودرو ه ــت در تمام ــوازن و عدال ــرای ایجــاد ت ب
کرایــه ای، ســوخت آن هــا بــه صــورت پیمایشــی شــارژ می شــود.

ـــای  ـــرد: خودرو ه ـــح ک ـــازی تصری ـــر راه و شهرس ـــاون وزی مع
ســـواری کرایـــه بیـــن شـــهری حـــق یـــک ریـــال دریافـــت 
مـــازاد را ندارنـــد و در صورتـــی کـــه مســـافران بـــا افزایـــش 
ـــامانه ۱۰۰۰۱۴۱  ـــه س ـــدند ب ـــه ش ـــش مواج ـــن بخ ـــت در ای قیم

ـــد. ـــاع دهن اط
ــم  ــرات ه ــازمان تعزی ــان س ــد: بازرس ــادآور ش ــن نیا ی حس
ــل  ــاوگان حمل ونق ــی ن ــر تمام ــی را ب ــای کاف ــواره نظارت ه هم
اتوبــوس و ســواری های کرایــه ای دارد و تاکنــون تخلفــی در ایــن 
بخــش مبنــی بــر گــران کــردن کرایــه مشــاهده نشــده اســت.

او اظهــار کــرد: شــرکت های حمل ونقلــی هــم در بخــش 
راننــدگان متخصــص و متعهــد جهــت  از  بایــد  ســواری ها 

جابجایــی مســافران و بار هــا اســتفاده کننــد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی تأکیــد کــرد: از زمــان مصــرف 
ــت  ــدگان جهــت دریاف ــد رانن ــش بای ــر اســاس پیمای ســوخت ب
ــه  ــرا ک ــد چ ــی کنن ــی را ط ــافت های کاف ــتر مس ــوخت بیش س
ــود. ــام می ش ــا انج ــاس پیمایش ه ــر اس ــا ب ــوخت تنه ــارژ س ش

از  بیـش  مدیرعامـل شـرکت مـس سـونگون گفـت: سـاالنه 
۳۰۰ هـزار تـن کنسـانتره در مجتمـع مس سـونگون تولید شـده 
و حـدود ۸۰ درصـد آن بـه کشـورهای همسـایه صـادر می شـود. 
انتقـال  این کـه  بیـان  بـا  شـریفی  رضـا  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
حسـاب ها و تجهیـزات مس سـونگون به اسـتان بـرای تقویت بنیه 
اقتصـادی بسـیار موثر اسـت، اظهـار کرد: هـم اکنون حـدود ۳۰۰ 
میلیـارد تومـان اعتبـار در بانک های اسـتان به نام مـس وجود دارد 
کـه بانک هـا می تواننـد بـه شـرکت ها و مجموعه ها تسـهیات ارایه 
دهنـد یـا از ایـن مبالـغ بـرای تقویـت بانک ها نیـز اسـتفاده کنند.

وی بـا اشـاره بـه نقش مس سـونگون در توسـعه اسـتان، افزود: 
مس سـونگون می تواند محور توسـعه اسـتان باشـد؛ چـرا که مس، 
صنایـع دیگـر را می  توانـد تقویـت کـرده و بـا ایجـاد اشـتعال قابل 
توجـه و ارایه تسـهیات از صنایع پایین دسـتی خـود حمایت کند.

وی ادامــه داد: اکثــر فعالیت هــای مــس ســونگون شــاید 

ــاده  ــال ج ــرای مث ــی ب ــوس نباشــد ول ــاه ملم ــان کوت ــرای زم ب
خواجــه تــا ورزقــان و یــا ورزقــان تــا ســونگون بــا اعتبــاری بالــغ 
ــس  ــع م ــتقیم از مناب ــور مس ــه ط ــان ب ــارد توم ــر ۶۰۰ میلی ب

ــده اســت. ــداث ش ــونگون اح س

شـریفی بـا بیـان این که شهرسـتان ورزقـان علی رغم داشـتن 
ظرفیت هـای معدنـی مثـل معـدن مـس سـونگون جـزو مناطـق 
محـروم بـه شـمار مـی رود، خاطرنشـان کـرد: محرومیـت مناطق 
ورزقـان و خاروانـا یـک روزه به وجـود نیامده که یـک روزه هم از 

بیـن بـرود و بایـد آرام و پیوسـته ایـن تغییـر انجام شـود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اشــتغال 
اهالــی ورزقــان در مــس ســونگون، افــزود: هــم اکنــون در مــس 
ســونگون، حــدود چهــار هــزار نفــر مشــغول بــه کار هســتند کــه 

۶۰ درصــد آنهــا اهالــی ورزقــان هســتند.
ــن  ــوص آخری ــونگون در خص ــس س ــرکت م ــل ش مدیرعام
ــرد: بیــش از ۹۰  وضعیــت صنعــت مــس در اســتان، تشــریح ک
ــدن  ــز در مع ــتان متمرک ــس اس ــع م ــای صنای درصــد فعالیت ه
ــش از ۲۸  ــد بی ــوده و مــس ســونگون توانســته تولی ســونگون ب

ــه خــود اختصــاص دهــد. درصــد مــس کشــور را ب

معاون وزیر راه و شهرسازی:

سهمیه بنزین سواری های بین شهری چقدر است؟

وام ۱۰۰۰میلیاردتومانی بانک مسکن برای مسکن مهر با سود 24درصد

مدیرعامل شرکت مس سونگون خبر داد:

صادرات 8۰ درصد از کنسانتره تولید شده در مجتمع مس سونگون

ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه برخــی از 
موانــع رونــق تولیــد اظهــار کــرد: بــا ایــن همــه 
مین هایــی کــه بــر ســر راه یــک تولیــد کننــده 
ــی  ــه قهرمان ــه او ب ــد ک ــع داری ــد توق می گذاری

ــد؟  ــدا کن ــت پی ــن دس مارات
آقاپــور  معصومــه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــا اشــاره بــه ســخنان اخیــر مقــام  علیشــاهی ب
ــوع  ــه موض ــه ب ــاره توج ــری درب ــم رهب معظ
رونــق تولیــد و حمایــت تولیــدات داخلــی، 
گفــت: موضــوع حمایــت از تولیــد داخلــی 
ــه الزم را  ــد توج ــه بای ــه هم ــت ک ــری اس ام
بــه آن داشــته باشــند، امــا موضوعــی کــه 
ــه  ــا آن مواج ــروز ب ــدگان ام ــد کنن ــر تولی اکث
هســتند مانعــی بــه نــام دموکراســی اداری 
ــه  ــی ک ــتم نظارت ــن سیس ــت. ای ــور اس در کش
اکنــون شــاهد آن هســتیم در واقــع سیســتمی 
نظارتــی نبــوده بلکــه یــک سیســتم پلیســی و 
دســت و پاگیــر در کشــور اســت. ایــن سیســتم 
ــرده  ــد ایجــاد ک ــرای تولی ــع را ب بیشــترین مان

ــت. اس
کـــه  عقیـــده  ایـــن  بیـــان  بـــا  وی 
دســـتگاه هایی  و  نظارتـــی  »بخش هـــای 
ـــد  ـــد مانن ـــر و کار دارن ـــده س ـــا تولیدکنن ـــه ب ک
ســـازمان مالیـــات، بانـــک مرکـــزی بـــه جـــای 
این کـــه کنـــار تولیـــد کننـــده باشـــند و او 

ــد  ــد تولیـ ــر می کننـ ــد فکـ ــت کننـ را حمایـ
کننـــدگان ســـارقان ثـــروت ایـــران هســـتند و 
ـــرفت  ـــعه و پیش ـــل توس ـــم عام ـــه چش ـــا را ب آنه
کشـــور نـــگاه نمی کننـــد« گفـــت: بـــا برخـــی 
از تولیـــد کننـــدگان صحبـــت می کـــردم آنهـــا 
ـــن  ـــوز ای ـــوده و دلس ـــارق نب ـــا س ـــد م می گفتن
ـــا  ـــه م ـــدازه ب ـــن ان ـــه ای ـــرا ب ـــتیم، چ ـــور هس کش
ــد  ــا قصـ ــد مـ ــر می کننـ ــد و فکـ ــک دارنـ شـ
ـــرا در  ـــم؟ چ ـــور کاه بگذاری ـــر کش ـــر س ـــم ب داری
ـــرای  ـــراردادی ب سیســـتم بانکـــی کشـــور وقتـــی ق
ـــخه از آن  ـــک نس ـــی ی ـــود حت ـــد می ش وام منعق

ــود؟ ــده داده نمی شـ ــد کننـ ــه تولیـ بـ
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای

این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  اســامی  شــورای 
مهم تریــن مانــع راه تولیــد کننــده همیــن 
ــه  ــرد: هم ــار ک ــت، اظه ــی اداری اس بروکراس
سیســتم بایــد خــادم تولیــد کننــده باشــد نــه 

ــده. ــد کنن ــازرس تولی ــس و ب پلی
آقاپــور علیشــاهی بیــان کــرد: تمــام جهــان 
ــپری  ــد را س ــق تولی ــه رون ــیدن ب ــن راه رس ای
کــرده اســت، مــا قــرار نیســت چرخــی بســازیم 
صرفــا قــرار اســت ایــن چــرخ را در کشــور بــه 
حرکــت در آوریــم. تــا زمانــی کــه بــه بنگاه های 
متوســط و کوچــک اقتصــادی اهمیــت ندهیم و 
بــرای آنهــا مانــع ایجــاد کنیــم بــه هــدف اصلی 
خــود در حــوزه تولیــد دســت پیــدا نخواهیــم 

ــام  ــده کارش را انج ــم تولیدکنن ــرد. بگذاری ک
دهــد. هنگامــی کــه بــا بخــش خصوصــی 
صحبــت می کــردم می گفتنــد مــا ماشــین 
ســاخته ایم  را  اقتصــادی  توســعه  حرکــت 
و  می کنیــم  تامیــن  خــود  را  آن  بنزیــن 
ــه  ــط ب ــم. فق ــی می کنی ــم رانندگ ــان ه خودم
دولــت بگوییــد کــه پایــش را از روی ترمــز ایــن 
ــود  ــام ش ــن کار انج ــر ای ــردارد. اگ ــین ب ماش
ــاد  ــال اقتص ــج س ــرف پن ــم در ظ ــا می توانی م
کشــور را بــه یکــی از ۳۰ اقتصــاد برتــر جهــان 

ــم. ــل کنی تبدی
پــای  و  دســت  گاهــی  داد:  ادامــه  وی 
تولیدکننــده را بــا وضــع و اجــرای قوانیــن 
می بندیــم. مــا بایــد قوانیــن کار را تغییــر 
ــیار  ــت بس ــر دارای اهمی ــه کارگ ــم اگرچ دهی
ــر  ــق کارگ ــا ح ــت، ام ــور اس ــی در کش باالی
صرفــا بایــد از ســوی کارفرمــا پرداخــت شــود؟ 
مــا بایــد قوانیــن را بــرای بنگاه هــای اقتصــادی 
ــرای  ــون ب ــم. قان ــهیل کنی ــر تس ــر ۱۰ نف زی
ــک  ــا ی ــر ب ــر ۱۰ نف ــادی زی ــگاه اقتص ــک بن ی
بنــگاه اقتصــادی ۱۵ هــزار نفــری بایــد یکســان 
ــم  ــا ه ــن دو ب ــوان ای ــه ت ــی ک ــد؟ در حال باش

ــت. ــان نیس یکس
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای
کــرد:  اضافــه  پایــان  در  اســامی  شــورای 
و  اساســی  تحــول  یــک  بایــد شــاهد  مــا 
تــا  باشــیم  حــوزه  ایــن  در  پوســت اندازی 
اقتصــاد کشــور و تولیــد داخلــی شــرایط بهبــود 
ــه  ــی ک ــه مین های ــن هم ــا ای ــد. ب ــی کن را ط
بــر ســر راه یــک تولیدکننــده می گذاریــم 
ــه قهرمانــی ماراتــن  ــا توقــع داریــم کــه او ب آی

ــد؟ ــدا کن ــت پی دس

آقاپور:

 با قرار دادن این همه مین بر سر راه تولیدکننده 
توقع دارید قهرمان ماراتن بشود؟
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عوامل اغتشاشات اخیر در تبریز 

از  آذربایجــان  شــرقی  انتظامــی  فرمانــده 
ــر از  ــی و ۲۲ نف ــل اصل ــراز عوام ــتگیری ۴۸ نف دس
ــی در  ــن عموم ــی و اماک ــوال دولت ــران ام تخریب گ

اغتشاشــات تبریــز خبــر داد.  
ــدی در  ــین عب ــردار حس ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اظهــار داشــت: در 
ــر  ــی ب ــز مبن ــهر تبری ــی در ش ــوع اعتراضات ــی وق پ
ــهمیه  ــرح س ــرای ط ــن و اج ــت بنزی ــاح قیم اص
بنــدی ســوخت ، عــده ای از مخــان نظــم و امنیــت 
ــب  ــت را مناس ــه فرص ــگران ک ــی و اغتشاش عموم
ماننــد  مخــرب  اقداماتــی  می دیدنــد،  جــوالن 
تخریــب امــوال عمومــی، آتــش زدن بانک هــا و 
ــد. ــا انجــام دادن ــوال آنه ــارت ام ــز و غ برخــی مراک

ــه  ــک ، ب ــد بان ــب چن ــرد: تخری ــریح ک وی تش
ــه  ــگاه ســوخت،  خســارت ب ــش کشــیدن ۲ جای آت
ــه  ــز ب ــا نی ــوال آنه ــه ام ــد ک ــگاه خری ــد فروش چن
ــود  ــگران ب ــات اغشاش ــود از اقدام ــه ب ــرقت رفت س
ــوال  ــان ام ــایی مخرب ــه بررســی موضــوع و شناس ک
عمومــی و مــردم در دســتور کار پلیــس قــرار گرفت.

بـا  آذربایجـان شـرقی  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
اشـاره بـه اینکـه دیگر ابعـاد ایـن پرونده نیـز در حال 
بررسـی اسـت و متهمـان بـه مراجـع قضائـی تحویـل 
می شـوند، اظهـار داشـت: نیـروی انتظامی بـا هر گونه 
آشـوب و اغتشـاش برخـورد قاطع و قانونـی می کند و 
افـرادی کـه امنیـت و احسـاس آرامـش شـهروندان را 
خدشـه دار و امـوال عمومی را تخریـب و غارت کنند، 
تحـت تعقیـب قضائـی و پلیس قـرار خواهنـد گرفت.

دارایی نباید مالک پرداخت کمک معیشتی باشد

ــرار  ــر ق ــد اگ ــی می گوی ــراردادی و پیمان ــران ق ــه کارگ ــس اتحادی رئی
ــای  ــه ج ــود ب ــت ش ــی رعای ــت اجتماع ــتی عدال ــرح معیش ــت در ط اس
دارایــی  افــراد بایــد هزینــه معیشــت و درآمــد مــاک عمــل قــرار گیــرد و 
کســانی کــه ماشــینها و ملک هــای میلیــاردی خریــد و فــروش می کننــد 

نبایــد کمــک معیشــتی بــه آنهــا پرداخــت نشــود. 
بــه گــزارش ایســنا، فتــح الــه بیــات، دربــاره مشــمول نشــدن بســیاری از 
کارگــران در طــرح کمــک معیشــتی اظهــار کرد: معتقــدم در طرح معیشــتی 
بایــد کارگــران و بازنشســتگان در اولویــت قــرار می گرفتنــد ولــی نمی دانیــم 
چــرا بــه ایــن شــکل عمــل شــده و برنامــه بعــدی مجریــان چیســت؟ حقوق 
و دســتمزدی کــه کارگــران دریافــت می کننــد یــک چهــارم هزینه هایشــان 

را هــم تامیــن نمی کنــد و شــاید ۱۰ روز اول بــرج را کفــاف بدهــد.
وی گفـت: بازنشسـتگان هـم رفـت و آمدشـان زیـاد اسـت و خیلـی 
بیشـتر از افـراد شـاغل گرفتـاری و مشـکل دارنـد ولـی بخـش اعظمـی از 

بازنشسـتگان هـم کمـک معیشـتی نگرفتنـد.
کارگران و بازنشستگان در اولویت بسته معیشتی دولت

ایـن مقـام مسـئول کارگـری ادامـه داد: وقتی بحـث عدالـت اجتماعی 
مطـرح می شـود و بـا مـردم پیمـان می بندیـم کـه پـول حاصـل از اصاح 
قیمـت بنزیـن به مـردم می رسـد نباید پیمان شـکنی و خلف وعـده کنیم 
چـون اعتمـاد از بیـن مـی رود بنابـر ایـن انتظـار داریـم اشـکاالتی کـه در 
جریـان اجـرای این طرح هسـت هرچـه سـریع تر برطرف شـده و کارگران 

و بازنشسـتگان حداقـل بگیـر مشـمول ایـن طرح قـرار گیرند.
بیـات گفـت: برخـی از کسـانی کـه یارانه بگیر هسـتند کمک معیشـتی 
بـه آنهـا پرداخـت نشـده و نگراننـد کـه از طریـق ارسـال کـد دسـتوری 
#۶۳۶۹* یارانه هایشـان هـم حـذف شـود. مطمئنـا کسـانی کـه از طریق 
نماینـدگان مجلـس پیگیـری می کنند و به کد دسـتوری پیامـک می زنند 

بـه همیـن مبلـغ اندک هـم نیـاز دارند.
وزارت کار در معیارهای بسته معیشتی تجدیدنظر کند

ایــن مقــام مســئول کارگــری دربــاره معیــار داشــتن ملــک و دارایــی 
بیــش از یــک میلیــارد تومــان بــرای مشــموالن طــرح معیشــتی گفــت: 
وزارت کار بایــد در ایــن معیارهــا تجدیدنظــر کنــد. ممکــن اســت کســی 
۴۰ ســال قبــل خانــه ای بــه قیمــت ۵۰۰۰ تومــان خریــده باشــد و اکنــون 
ــه  ــه ک ــن خان ــا ای ــی او ب ــد ول ــده باش ــان ش ــارد توم ــه دو میلی آن خان
ــن  ــر ای ــد بناب ــی می کن ــه در آن زندگ ــد بلک ــه کن ــد معامل نمی خواه

ــد. ــی باش ــاک قطع ــد م ــاری نمی توان ــن معی چنی
کمک معیشتی به بساز بفروشها و داد و ستدهای میلیاردی ممنوع! 
وی تصریــح کــرد: کســانی کــه داد و ســتد و خریــد و فروش ماشــین و 
ملــک می کننــد و ماشــین های میلیــاردی جابــه جــا می کننــد یــا  بســاز 
بفروشــند و ســاخت و ســاز می کننــد مســتحق گرفتــن بســته معیشــتی 
نیســتند و گــردش مالــی آنهــا مهــم اســت البتــه ممکــن اســت عــده ای 
ناخواســته حسابهایشــان بــه واســطه کار گــردش میلیونــی داشــته باشــد 
ــی  ــور مال ــتند و ام ــی هس ــئول مال ــرکت مس ــک ش ــانی در ی ــا کس مث
شــرکت را انجــام می دهنــد و پــول بــه حسابشــان واریــز و روز بعــد بــه 
ــتر  ــان بیش ــون توم ــان دو میلی ــی حقوقش ــد ول ــت می کنن ــک پرداخ بان

نیســت کــه ایــن مســاله قابــل تشــخیص اســت.
به جای دارایی هزینه معیشت و درآمد فرد مالک نظر باشد

بـه گفتـه رئیـس اتحادیـه کارگـران قـراردادی و پیمانی برخـی افراد از 
طریق حسـاب شـرکت یا اتحادیـه حقوق کارگـری یا کارمنـدی می گیرند 
و ممکـن اسـت آن حسـاب بیـش از چنـد میلیـون گـردش مالـی داشـته 
باشـد ولـی حسـاب متعلـق بـه فـرد نیسـت کـه بخواهیـم او را از کمـک 
معیشـتی محـروم کنیـم بنابـر ایـن اگـر می خواهیـم عدالـت اجتماعـی 
رعایـت شـود بایـد هزینـه معیشـت و درآمد افراد مـاک عمل قـرار گیرد.

 بـا وجـود آنکـه واریـز کمـک معیشـتی طـی روزهـای اخیـر در سـه 
مرحله صورت گرفته و طبق اعام سـخنگوی سـتاد شناسـایی مشـموالن 
طـرح حمایـت معیشـتی ۶۰ میلیـون نفـر از کمـک معیشـتی بهره منـد 
شـده اند امـا فعـاالن و مقامـات کارگـری می گوینـد ایـن یارانـه بـه طـور 
محـدود و بـه تعـداد کمـی از کارگـران حداقل بگیـر و بازنشسـته پرداخت 

شـده و بخـش اعظمـی از کارگـران شـامل حـال ایـن طـرح نشـده اند.

بیماری هــای  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
واگیــر وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــای  ــورد ابت ــچ م ــون هی ــت: تاکن پزشــکی گف
ــور  ــدگان در کش ــزای پرن ــه آنفلوان ــانی ب انس

یم.  نداشــته ا
ــا  ــدی گوی ــد مه ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
بیمــاری در  ایــن  از  اگــر مــواردی  افــزود: 
آن  اعــام  مرجــع  باشــد  بــوده  پرنــدگان 
ســازمان دامپزشــکی اســت ضمــن اینکــه 
در  پرنــدگان  ابتــای  از  گزارشــی  تاکنــون 
ــه وزارت بهداشــت  ــاری ب ــن بیم ــه ای کشــور ب
داده نشــده، بــا ایــن حــال رعایــت اصــول 
بهداشــتی و پرهیــز از دســت زدن بــه پرنــدگان 
بــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری توصیــه 

. د می شــو
وی دربــاره آخریــن آمــار تلفــات آنفلوانــزای 
فصلــی در کشــور  گفــت: آمــار مــرگ ۳۷ نفــر 
ــوز  ــور هن ــزا در کش ــه آنفلوان ــا ب ــر ابت ــر اث ب
تاییــد نشــده، آخریــن تعــداد قطعــی تاکنــون 
همــان ۱۵ نفــر اســت و آمــار جدیــد یکشــنبه 

اعــام می شــود.
ــوارد  ــار م ــام آم ــع اع ــزود: مرج ــا اف گوی
ــزا در  ــاری آنفلوان ــی از بیم ــرگ ناش ــا و م ابت
کشــور مرکــز مدیریــت بیماری هــای وزارت 
ــن  ــداوم ای ــد م ــا رص ــه ب ــت ک ــت اس بهداش

بیمــاری در کشــور و بــر اســاس نتایــج قطعــی 
ــام  ــده اع ــوت ش ــا و ف ــراد مبت ــش اف آزمای

می شــود.
وی گفــت: سیاســت ایــن مرکــز ایــن اســت 
آمارهــای  اعــام  از  بــرای جلوگیــری  کــه 
متفــاوت بــه صــورت هفتگــی و تجمیــع شــده 
ــه  ــر هفت ــنبه ه ــای یکش ــار در روزه ــن آم ای

ــود. ــام ش اع
گویــا ادامــه داد: بیمــاری آنفلوانــزا از حــدود 
ــایع و بســیاری  ــش در کشــور ش ــاه پی ــک م ی
از مناطــق دنیــا شــایع شــده و اکنــون در 
ــم  ــرار داری ــاری ق ــن بیم ــری ای ــه گی اوج هم

ــه  ــن هم ــده ای ــه آین ــه هفت ــا س ــل ت و حداق
ــول  ــت اص ــن رعای ــه دارد بنابرای ــری ادام گی
ــداوم  ــوی م ــت وش ــه شس ــتی از جمل بهداش
ــی  ــز از روبوســی و خوددرمان ــا، پرهی دســت ه
بــرای جلوگیــری از شــیوع بیشــتر ایــن بیمــار 

ــت. ــروری اس ض
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــز ب ــن نی ــش از ای وی پی
ــان هفتــه گذشــته ۹ هــزار  ــا پای ــود: ت گفتــه ب
کشــور  بیمارســتانهای  در  تنفســی  بیمــار 
ــور  ــه ط ــداد ب ــن تع ــه از ای ــدند ک ــتری ش بس
قطعــی ۳۴۲ نفــر مبتــا بــه آنفلوانــزا بودنــد و 
تحــت درمــان قــرار گرفتنــد. نــوع آنفلوانزایــی 

کــه امســال در کشــور شــایع اســت، آنفلوانــزای 
 »۲ ان   ۳ »اچ  و   )H۱N۱(  »۱ ان   ۱ »اچ 
)H۳N۲( اســت کــه البتــه حــدود ۹۰ درصــد 
ــوع( ویــروس »اچ ۱ ان ۱«  مــوارد از ســوش )ن
گــزارش شــده کــه نــوع شــدیدتر ایــن بیمــاری 

اســت.
بیمــاری  تشــخیص  داد:  ادامــه  گویــا 
ــراد عــادی ممکــن نیســت  ــزا توســط اف آنفلوان
ــاری  ــا بیم ــرماخوردگی ی ــر س ــوان ه و نمی ت
تنفســی را بــه آنفلوانــزا نســبت داد. تشــخیص 
قطعــی بیمــاری فقــط بــا انجــام آزمایــش 

ــت. ــر اس امکانپذی
وی گفــت: بیمــاری آنفلوانــزا همچنــان 
طــی  را  نســبی  افزایــش  و  رشــد  مســیر 
می کنــد و زمــان اوج ایــن بیمــاری تمــام 

نشــده اســت. 
بیماری هــای  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
واگیــر وزارت بهداشــت در مــورد تامیــن داروی 
ــو  ــت: داروی تامیفل ــز گف ــزا نی ــان آنفلوان درم
ــرد دارد  ــن بیمــاری کارب ــان ای ــرای درم ــه ب ک
ــه  ــه میــزان کافــی در کشــور وجــود دارد و ب ب
ــن دارو، در  ــا ای ــم ام هیــچ وجــه کمبــود نداری
همــه جــای دنیــا یــک داروی بیمارســتانی 
اســت و در داروخانه هــا بــه طــور مســتقیم 

توزیــع نمی شــود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

هیچ مورد انسانی از آنفلوانزای پرندگان در کشور نداریم

ـــک  ـــک جاس ـــت: موش ـــا گف ـــده نداج فرمان
ــناور های  ــام شـ ــر روی تمـ ــرار اســـت بـ ۲ قـ
زیرســـطحی نصـــب شـــود کـــه موجـــب 

می شـــود.  دشـــمن  غافل گیـــری 
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش  باش ـــه گ ب
امیـــر دریـــادار حســـین خانـــزدای فرمانـــده 
ـــی  ـــیه رونمای ـــش در حاش ـــی ارت ـــروی دریای نی
از دســـتاوردهای جدیـــد ایـــن نیـــرو و در 
ـــور  ـــان ط ـــرد: هم ـــار ک ـــگاران اظه ـــع خبرن جم
ـــم  ـــاع داده بودی ـــز اط ـــل نی ـــای قب ـــه روز ه ک
نمایشـــگاه دســـتاورد های جهـــاد خودکفایـــی 
نیـــروی دریایـــی ارتـــش امـــروز افتتـــاح 
می شـــود و تعـــدادی از محصـــوالت ایـــن 
مرکـــز بـــه معـــرض دیـــد عمـــوم می رســـد. 
ــد  ــتاورد های جدیـ ــن دسـ ــی از مهم تریـ یکـ
نیـــروی دریایـــی ارتـــش موشـــک جاســـک 
۲ کـــه از طریـــق زیـــر دریایـــی شـــلیک 

می شـــود.
ــی  ــا بوم ــک کام ــن موش ــه داد: ای او ادام
ــر  ــک پیش ت ــن موش ــاوری ای ــه فن ــت البت اس
ــه  ــه ک ــود. آنچ ــه ب ــرار گرفت ــا ق ــار م در اختی
ــک  ــاب موش ــاوری پرت ــت دارد فن ــا اهمی اینج
اســت کــه بــه دســت آمــده و پــس از گذرانــدن 
چندیــن مرحلــه آزمایــش موفــق وارد مراحــل 
تولیــد صنعتــی شــده اســت. ایــن موشــک قــرار 
ــروی  ــای نی ــام زیردریایی ه ــر تم ــا ب ــت ت اس
ــه  ــود ک ــردی ش ــش نصــب و کارب ــی ارت دریای
ــمنان  ــری دش ــب غافلگی ــتفاده از آن موج اس

ــود. خواهــد ب
ــا اشــاره  ــی ارتــش ب ــده نیــروی دریای فرمان
ــر  ــب ب ــت نص ــک قابلی ــن موش ــه ای ــه اینک ب
تمامــی زیــر ســطحی ها را دارد، تصریــح کــرد: 
ــر  ــر تمامــی زی ــن موشــک قابلیــت نصــب ب ای
ســطحی ها را داراســت و بــرد آن در آینــده 
ــش  ــی افزای ــل توجه ــزان قاب ــه می ــک ب نزدی
پیــدا می کنــد. پــروژه دیگــری کــه مــا در 

دســت داریــم پــروژه جاســک ۳ اســت کــه آن 
ــای  ــتر توانمندی ه ــش بیش ــث افزای ــم باع ه
ارتــش  دریایــی  نیــروی  زیردریایی هــای 

ــد. ــد ش ــران خواه ــامی ای ــوری اس جمه
تنــوع   ۳ جاســک  پــروژه  افــزود:  او 
بیشــتری از ظرفیت هــای موشــکی را بــرای 
ــده  ــه در آین ــد ک ــاد می کن ــا ایج زیردریایی ه

نزدیــک از آن رونمایــی خواهــد شــد.
ــاره  ــش درب ــی ارت ــروی دریای ــده نی فرمان
زمــان اعــزام ناوگروه هــای نیــروی دریایــی 
ــه  ــرد: اینک ــار ک ــز اظه ــک نی ــج مکزی ــه خلی ب
ــی در آب هــای آزاد  ــروی دریای ناوگروه هــای نی
اقیانوس هــای  در  و  باشــند  داشــته  حضــور 
جهــان دریانــوردی کننــد و پرچــم ایــران را بــه 
ــرای  اهتــزاز درآورنــد، آنهــا هــم اکنــون نیــز ب
ایــن کار آمادگــی دارنــد و مــا هیــچ محدودیتی 
بــرای ایــن کار نداریــم. بنابرایــن ایــن ویژگــی 
ــه  ــار هم ــان در اختی ــای آزاد جه ــه دریاه ک
ــد در آن  ــه می توانن ــت و هم ــای دنیاس ملت ه

ــک اصــل اســت. ــد ی ــوردی کنن دریان
ــه  ــدری کـ ــر بنـ ــن هـ ــزود: بنابرایـ او افـ
کشـــورهای دوســـت از مـــا بـــرای حضـــور و 
ـــا در  ـــد حتم ـــوت کنن ـــا دع ـــد از آن از م بازدی
آنجـــا حضـــور خواهیـــم یافـــت و بـــه هیـــچ 
ـــک  ـــج مکزی ـــه در خلی ـــم نیســـت ک ـــوان مه عن
اســـت یـــا خلیـــج فنانـــد و یـــا هـــر نقطـــه 

دیگـــری.
امیـــر دریـــادار خانـــزادی در پاســـخ بـــه 
ســـوالی دربـــاره زمـــان برگـــزاری رزمایـــش 
ـــز  ـــیه نی ـــن و روس ـــا چی ـــترک ب ـــش مش رزمای
ــه پیـــش  ــرد: ایـــن رزمایـــش کـ ــوان کـ عنـ
ــزی آن  ــرح ریـ ــته طـ ــاه گذشـ ــر و در مـ تـ
ـــری از  ـــور عناص ـــا حض ـــود و ب ـــده ب ـــام ش انج
نیروهـــای دریایـــی ایـــران، چیـــن و روســـیه 
ـــد  ـــوس هن ـــای اقیان ـــده و در آب ه ـــاه آین در م
ـــن  ـــزاری ای ـــدف از برگ ـــد. ه ـــد ش ـــام خواه انج
ــی  ــت جمعـ ــه امنیـ ــتیابی بـ ــش دسـ رزمایـ
ــه  ــت در منطقـ ــم امنیـ ــه تحکیـ ــک بـ و کمـ

شـــمال اقیانـــوس هنـــد اســـت کـــه امـــروز 
ـــا را  ـــی آنج ـــل دزدی دریای ـــی از قبی موضوعات

تهدیـــد می کنـــد.
ـــن  ـــاره آخری ـــوالی درب ـــه س ـــخ ب او در پاس
ـــرد:  ـــار ک ـــز اظه ـــد نی ـــکن دماون ـــت ناوش وضعی
عملیـــات احیـــای ناوشـــکن دماونـــد از دو 
ـــن  ـــاخت ای ـــود. س ـــده ب ـــاز ش ـــل آغ ـــال قب س
ناوشـــکن در مـــدت ۱۲ ســـال انجـــام شـــده 
ـــد.  ـــام ش ـــال انج ـــدت دو س ـــون در م ـــود اکن ب
ـــی  ـــل توجه ـــای قاب ـــما ویژگی ه ـــاو ش ـــن ن ای
ـــود  ـــل وج ـــخه قب ـــه در نس ـــکاالتی ک دارد، اش
ـــزر  ـــای خ ـــرایط دری ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــت ب داش
ـــناور  ـــور ش ـــم آبخ ـــون ه ـــده و اکن ـــاح ش اص
بـــه دلیـــل تغییـــرات ســـامانه رانـــش انجـــام 
ــی  ــت. یعنـ ــرده اسـ ــش پبداکـ ــده، کاهـ شـ
ـــم  ـــای ک ـــور در آب ه ـــی حض ـــد ۲ توانای دماون

عمـــق را هـــم دارد.
ـــاره  ـــش درب ـــی ارت ـــروی دریای ـــده نی فرمان
ســـایر تغییـــرات ناوشـــکن دماونـــد نیـــز 
ـــد  ـــکن دماون ـــه ناوش ـــرد: موتورخان ـــح ک تصری
ــه  ــود کـ ــز بـ ــه متمرکـ ــور خانـ ۱ یـــک موتـ
ــه دو  ــه بـ ــور خانـ ــن موتـ ــد ۲ ایـ در دماونـ
بخـــش تبدیـــل شـــده اســـت. ایـــن شـــناور 
۴ موتـــور بـــرای ســـامانه رانـــش و ۴ شـــفت 
تغییـــر پیـــدا کـــرده و همچنیـــن ایـــن 
ناوشـــکن بـــرای نصـــب رادار چشـــم عقـــاب 
ـــی  ـــن رادار تمام ـــل دارد. ای ـــی کام ـــز آمادگ نی
ـــا  ـــایر راداره ـــرده و س ـــه ک ـــا را یکپارچ راداره
بـــا وجـــود ایـــن رادار از روی عرشـــه جمـــع 

می شـــود. آوری 
او در پایـــان گفـــت: تجهیـــز ناوشـــکن 
موشـــک های  ســـیلوهای  بـــه   ۲ دماونـــد 
ــای  ــایر ویژگی هـ ــز از سـ ــاب نیـ ــود پرتـ عمـ
ایـــن ناوشـــکن اســـت. همچنیـــن ایـــن 
ــاوگان  ــه نـ ــال بـ ــان سـ ــا پایـ ــکن تـ ناوشـ

ــد. ــد شـ ــاق خواهـ ــی الحـ ــروی دریایـ نیـ

دریادار خانزادی در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

جاسک 3 در راه است

تاســیس موسســه غیــر تجــاری طلــوع بصیــرت آذر تبریــز درتاریــخ 1397/12/08 بــه شــماره ثبــت 4413 بــه شناســه ملــی 14008182210 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی 
میگــردد. بــه اســتناد مجــوز شــماره 138297/97/711 بــه تاریــخ 1397/11/07 صــادره از اداره کل بهزیســتی اســتان آذربایجــان شــرقی ثبــت وآگهــی گردیــد. موضــوع : موضــوع فعالیــت موسســه خدمــت رســانی بــه جامعــه هــدف ســازمان بهزیســتی 
اســت کــه بخشــی از فعالیت هــای حــوزه پیشــگیری را شــامل می شــود. اهــداف موسســه عبارتنــد از: ارتقــاء ســامت روانــی آحــاد جامعــه بــا برگــزاری کاســهای آموزشــی مهارتهــای زندگــی ، زندگــی خانــواده ، پیــش از ازدواج ، فرزنــد پــروری 2. 
افزایــش آگاهــی و فرهنــگ ســازی در خصــوص مقــوالت مرتبــط بــا ســامت و کاهــش آســیبهای روانــی اجتماعــی بــا برگــزاری همایــش ، نمایشــگاه ، تهیــه و تزیــع پکیــج آموزشــی در راســتای اهــداف 3. تــوان افزایــی خانــواده معتادیــن ، ایجــاد 
اشــتغال و رفــاه اجتماعــی و اســتفاده از بیمــه ســامت و تامیــن اجتماعــی 4. افزایــش مهارتهــای خانــواده معتادیــن و برگــزاری کاســهای پیشــگیری از ایــدز ، هپاتیــت 5. کار آفرینــی 6. اقتــدار افزایــی در زمینــه مهارتهــای اجتماعــی ، حمایــت 
گــری و ظرفیــت ســازی 7. آگاهــی و ارتقــاء ســامت جســمی آحــاد جامعــه و کنتــرل و کاهــش بــروز و شــیوع معلولیتهــا ، برگــزاری کاســهای آموزشــی پیشــگیری از معلولیــت در محــات 8. ارتقــاء ســامت روان فــردی و اجتمعــی از طریــق ایجــاد 
پایــگاه ســامت اجتماعــی و گروهــای همیــار 9. کاهــش بــروز و شــیوع اعتیــاد و درمــان ) در مراکــز تــرک اعتیــاد ســرپائی ، شــیلتر ، اقامتــی و بازتوانــی معتادیــن ( روش هــای اجرایــی اهــداف: -هماهنگــی بــا ســایر مراکــز درمانــی جهــت توســعه 
خدمــات بــه گــروه هــدف پیشــگیری 2- کارآفرینــی بــرای گــروه هــدف 3- حمایــت از خانواده هــای نیازمنــد در حــوزه اعتیــاد و درمــان معلولیــت 4- تحقیــق و پژوهــش در زمینــه آســیب های اجتماعــی و.... 5- مهــارت آمــوزی در زمینــه اشــتغال 
6- تاســیس مراکــز مشــاوره ، درمــان و بازتوانــی معتــادان 7- توســعه گروههــای محلــی بــا رویکــرد توســعه محلــی. مــدت : از تاریــخ ثبــت تــا 1402/11/23 مرکــز اصلــی : اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان تبریــز ، بخــش مرکــزی ، شــهر تبریــز، 
اللــه ، خیابــان گلبــاران ، بــن بســت 10متــری چهــارم غربــی ، پــاک 41 ، طبقــه زیــر زمیــن ) منفــی یــک ( کدپســتی 5176736413 ســرمایه شــخصیت حقوقــی : 10,000,000 ریــال می باشــد. اســامی و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا : آقــای 
حبیبــه صدفــی کنــدرود بــه شــماره ملــی 1376432986 دارنــده 1,500,000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم مهدیــه عیوضــی کهنموئــی بــه شــماره ملــی 1378327101 دارنــده 2,000,000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم حاجیــه حشــمتی بــه شــماره 
ملــی 1551521253 دارنــده 1,500,000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم ســکینه اســعدی بــه شــماره ملــی 1580463223 دارنــده 1,500,000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای جبــار آســمانی بــه شــماره ملــی 1650918453 دارنــده 2,000,000 ریــال 
ســهم الشــرکه خانــم حکیمــه احمــدزاده شاهســوار بــه شــماره ملــی 1738734285 دارنــده 1,500,000 ریــال ســهم الشــرکه اولیــن مدیــران : خانــم مهدیــه عیوضــی کهنموئــی بــه شــماره ملــی 1378327101 و بــه ســمت مدیرعامــل و بــه ســمت 
رئیــس هیئــت مدیــره آقــای جبــار آســمانی بــه شــماره ملــی 1650918453 و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره خانــم حکیمــه احمــدزاده شاهســوار بــه شــماره ملــی 1738734285 و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره خانــم حاجیــه حشــمتی 
بــه شــماره ملــی 1551521253 و بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه مــدت 3 ســال انتخــاب شــدند دارنــدگان حــق امضــا : امضــاء کلیــه اوراق واســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه از قبیــل چک-ســفته-برات-قراردادها عقــود اســامی 
بــا امضــاء مدیــر عامــل و خزانــه دار همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر می باشــد و اوراق عــادی و اداری )طبــق مــاده 29 اساســنامه( بــا امضــاء مدیــر عامــل ودر غیــاب او نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و مهــر موسســه معتبــر می باشــد. اختیــارات مدیــر 

عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان: خانــم ســکینه اســعدی بــه کدملــی 15804632233 بــه عنــوان بــازرس اصلــی خانــم حبیبــه صدفــی کنــدرود بــه کدملــی 1376432986 بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــه مــدت ســه ســـال انتخــاب شــدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )6۷68۵۷(

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود جهــش تجــارت نویــد درتاریــخ 1398/08/19 بــه شــماره ثبــت 645 بــه شناســه ملــی 14008752160 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی 
میگــردد. موضــوع فعالیــت :واردات و صــادرات کاالهــای مجــاز بازرگانــی ، توزیــع و عرضــه و پخــش کاالهــای مجــاز بازرگانــی و تولیــد داخلــی و کاالهــای وارداتــی بــه مراکــز دولتــی و غیردولتــی ، ایجــاد شــعب و دفاتــر نمایندگــی در زمینــه موضــوع 
فعالیــت شــرکت در داخــل و خــارج کشــور ، عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی داخلــی و خارجــی در زمینــه موضــوع فعالیــت شــرکت ، طراحــی و محاســبه و نظــارت و ایجــاد و نگهــداری پروژه هــای فضــای ســبز ، محوطــه ســازی ، 
خدمــات شــهری شــامل جــدول کشــی و تنظیــف و رفــت و روب و رنــگ آمیــزی و طراحــی معابــر و المان هــای شــهری ، تســطیح اراضــی ، بازیافــت انــواع زبالــه و پســماندهای صنعتــی و غذایــی و تولیــدی ، شــرکت در مناقصــات و مزایده هــای 
دولتــی و خصوصــی ، پیمانــکاری تاسیســات آب و بــرق و گاز ، خدمــات آشــپزخانه و آشــپزی و اجــرای پروژه هــای آشــپزخانه ای ، خریــد و فــروش امــوال منقــول ، ارائــه خدمــات پشــتیبانی اداری و دفتــری ، تکثیــر انــواع درخت هــا و گل هــا و هــرس 
و پیونــد و دفــع آفــات نباتــی و گیاهــی و باغــی ، انجــام خدمــات عمومــی شــامل نظافــت اماکــن و معابــر خصوصــی و عمومــی و اداری و خانگــی و بیمارســتان ، تامیــن نیــروی مــورد نیــاز شــرکت ها اعــم از تلفنچــی و نظافــت چــی و نامــه رســان 
، ســاخت کانــال آب و ســنگ چینــی نهرهــا ، کنتورنویســی و بــاز و بســت کنتــور آب و بــرق و گاز شــهری و روســتایی ، نگهــداری خدمــات فضــای ســبز و امــور باغبانــی ، تعمیــر و نگهــداری ســاختمان ، بهســازی و بازســازی بافت هــای فرســوده ، 
زیرســازی و آســفالت ریــزی و روکــش معابــر و زیربنــای شــهری ، فعالیــت در زمینــه باغــداری و دامــداری و صنایــع تبدیلــی خشــکبار ، احــداث سیســتم آبیــاری قطــره ای و بارانــی و احــداث ســیل بنــد و کانــال کشــی و زهکشــی و آب خیــزداری ، 
انجــام خدمــات امــور رایانــه ای از قبیــل برنامــه نویســی و طراحــی و تایــپ و انجــام خدمــات مربــوط بــه فتوکپــی و زیراکــس در موسســات دولتــی و غیردولتــی ، انجــام امــور مربــوط بــه خــط کشــی معابــر و خیابان هــا و بزرگراه هــا و نصــب عائــم 
راهنمایــی ، انجــام امــور مربــوط بــه پارکبانــی و خدمــات مربــوط بــه پارکینگ هــا ، تشــریفات مجالــس رســمی و غیــر رســمی و خصوصــی و اداری ، اخــذ وام و تســهیات از بانکهــا و موسسســات دولتــی و خصوصــی ، درصــورت لــزوم پــس از اخــذ 
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان عجــب شــیر ، بخــش مرکــزی ، شــهر عجــب شــیر، محلــه پاییــن ، خیابــان منتظــری ، بلــوار شــهدا ، پــاک 
0 ، طبقــه همکــف کدپســتی 5541634911 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای نویــد رشــکی مهرآبــاد بــه شــماره ملــی 5060047873 دارنــده 500000 ریــال 
ســهم الشــرکه آقــای غامرضــا ســبزی مهرآبــاد بــه شــماره ملــی 5069917994 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای نویــد رشــکی مهرآبــاد بــه شــماره ملــی 5060047873و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 
نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای غامرضــا ســبزی مهرآبــاد بــه شــماره ملــی 5069917994و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود 
و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامه هــای عــادی و اداری باامضــاء غامرضــا ســبزی 
مهرآبــاد ) نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل ( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار عجــب شــیر جهــت درج آگهی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. 

ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر )6۷68۷4(

سبک زندگی

5 چیز که نباید با دیگران به 
اشتراک گذاشت

هــم  بــا  داریــم  دوســت  انســان ها  مــا 
ارتبــاط عمیــق و صمیمــی داشــته باشــیم و 
ــا  ــد. ام ــان باش ــان در جری ــی بینم ــای مگوی رازه
ــی  ــه حت ــود دارد ک ــم وج ــواردی ه ــه م همیش
بــا نزدیک تریــن افــراد زندگیمــان نبایــد بــه 
ــر  ــه خاط ــه ب ــن کار را ن ــم. ای ــتراک بگذاری اش
حفــظ اســرار، بلکــه بــه علــت محافظــت از خــود 
ــگاه داشــتن زندگیمــان بایــد انجــام  و شــخصی ن

ــم.  دهی
ــی  ــد خوش ــت داری ــه دوس ــت ک ــت اس درس
ــد.  ــتراک بگذاری ــه اش ــان را ب ــی خودت و ناخوش
ــر  ــد و اگ ــه بگویی ــه هم ــت ب ــان شکس ــر قلبت اگ
ــتانتان را در  ــد، دوس ــت یافتی ــی دس ــه موفقیت ب
ــد  ــت بدانی ــر اس ــا بهت ــد. ام ــرار دهی ــان ق جری
بعضــی چیزهــا را نبایــد بــا دیگــران بــه اشــتراک 

ــد. بگذاری
چیزهایــی کــه نبایــد بــا دیگــران بــه اشــتراک 

بگذاریــم:
۱. اهــداف:  تحقیقــات نشــان داده انــد کــه 
زمانــی از اهــداف خــود بــا صــدای بلنــد صحبــت 
ــه  می کنیــم، احتمــال کم تــری وجــود دارد کــه ب
آن برســیم. گویــی همــان افتخــار گفتــن هــدف، 
ــه آن  ــع ب ــب مواق ــد و در اغل ــا را راضــی می کن م

نمی رســیم.
ــی  ــردن زندگ ــا ک ــخصی: برم ــی ش ۲. زندگ
شــخصی شــما، کاری علیــه خودتــان اســت. بایــد 
بپذیریــم کــه دنیــا جــای امــن و مطمئنــی بــرای 
تعریــف تمــام مســائل در زندگــی شــخصی شــما 
نیســت. همچنیــن بــه ســختی می شــود بــه 
ــتن  ــتراک گذاش ــه اش ــرد. ب ــاد ک ــران اعتم دیگ
زندگــی شــخصی، باعــث می شــود مــردم در 
مــورد شــما قضــاوت کننــد، از شــما انتقــاد کننــد 
ــد  ــه شــما بدهن ــی را ب ــی نظرات ــه صــورت کل و ب

ــت. ــروری اس ــما غیرض ــرای ش ــه ب ک
خانــواده ای  هــر  خانوادگــی:  مســائل   .۳
ــائل  ــودش را دارد. مس ــای خ ــائل و چالش ه مس
را بــه صــورت خصوصــی و خودتــان حــل کنیــد. 
دیگــران را ورد رابطــه مثبــت یــا منفــی خودتــان 
در خانــواده نکنیــد. دیگــران از مســائل شــما 
بی خبــر هســتند و تمــام زوایــای ارتباطــات شــما 
ــه  ــود را ب ــائل خ ــت مس ــر اس ــد. بهت را نمی دانن

ــد. ــترده نکنی ــواده گس ــرون از خان بی
۴.کارهــای خــوب: دنیــا نیازمنــد کارهــای 
ــما  ــر ش ــا اگ ــت. ام ــتانه اس ــوب و انسان دوس خ
ــد  ــام می دهی ــران انج ــرای دیگ ــا را ب ــن کاره ای
ــان  ــا پای ــن کاره ــه ای ــا ب ــت همینج ــر اس بهت
ــان را  ــای خودت ــران کاره ــا دیگ ــر ب ــد. اگ دهی
ــتایش  ــال س ــه دنب ــد و ب ــتراک می گذاری ــه اش ب
ــد.  ــم بگذری ــوب ه ــای خ ــر کاره هســتید، از خی
ــک  ــای نی ــان کاره ــب و روح خودت ــه خاطــر قل ب

ــد. ــام دهی انج
ــود را  ــی خ ــت مال ــی: وضعی ــت مال ۵. وضعی
ــه  ــن بســیار بی ادبان ــد. همچنی ــان نکنی ــی بی جای
ــد  ــدر درآم ــیم چق ــران بپرس ــه از دیگ ــت ک اس
مالــی دارنــد. ایــن کار باعــث می شــود کــه 
ــن  ــد. همچنی ــادت کنن ــما حس ــه ش ــران ب دیگ
شــما متکبــر جلــوه داده شــوید. بنابرایــن درآمــد 
مالــی شــما چیــزی اســت کــه بــه دیگــران 
می توانیــم  کار  ایــن  بــا  نمی شــود.  مرتبــط 

ــانیم. ــل برس ــه حداق ــط را ب ــیه رواب حاش
منبع: ایرنا
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فوت و فن های درست کردن 
سیب زمینی سرخ کرده رستورانی

اکثــرا از ایــن گلــه می کننــد کــه ســیب زمینی 
رســتوران ها  مثــل  خانــه  در  ســرخ کرده 
ــه  ــا زندگــی« ب نمی شــود. در همیــن میــان »ایرن
ــیب زمینی  ــت کردن س ــن درس ــوت و ف ــواع ف ان

می پــردازد.  رســتورانی  ســرخ کرده 
اولیــن  همیشــه  ســرخ کرده  ســیب زمینی 
انتخــاب بــرای غذاهــای فســت فودی بــوده و 
هســت؛ حتــی در غذاهــای ســنتی و خانگــی هــم 
ســیب زمینی ســرخ کرده ها اول از همــه تمــام 
می شــود و معمــوال بــه ســرو غــذا نمی رســد؛ امــا 
ــیب زمینی  ــه س ــد ک ــه می کنن ــن گل ــرا از ای اکث
رســتوران ها  مثــل  خانــه  در  ســرخ کرده 
ــه  ــا زندگــی« ب نمی شــود. در همیــن میــان »ایرن
ــیب زمینی  ــت کردن س ــن درس ــوت و ف ــواع ف ان

می پــردازد. رســتورانی  ســرخ کرده 

مواد الزم:
سیب زمینی

روغن مخصوص سرخ کردن
نمک و فلفل

طرز تهیه و دستور پخت:
۱. قبـــل از هـــر چیـــز شـــما بایـــد ســـیب  
زمینی هـــای خـــود را پوســـت کنـــده و ســـپس 
ـــت کمـــی  ـــا ضخام ـــواری ب ـــی ن ـــه صورت ـــا را ب آنه
ـــه  ـــد ک ـــت کنی ـــد. دق ـــرش بزنی ـــد ب ـــتر و بلن بیش
اگـــر می خواهیـــد ســـیب زمینی های تـــرد و 
شـــکننده داشـــته باشـــید بایـــد کمـــی قطـــر 
هـــر قطعـــه را بیشـــتر از معمـــول در نظـــر 

بگیریـــد.
اینکــه  بــرای  را  ســیب زمینی ها  حــاال   .۲
ــرای  ســیاه نشــوند داخــل آب ریختــه و ســپس ب
۱۵ دقیقــه تــا نیــم ســاعت داخــل یخچــال 
ــرده و داخــل  ــارج ک ــا را خ ــد. ســپس آنه بگذاری
یــک دســتمال بــرای مــدت چنــد دقیقــه خــوب 
خشــک کنیــد تــا هنــگام ســرخ کــردن مشــکلی 

ــد. ــش نیای پی
۳. پــس از انجــام مراحــل بــاال ســیب زمینی ها 
ــا  ــدود ۵ ت ــدود و ح ــی مح ــرای مدت ــا ب را تنه
ــا  ــه تنه ــد ک ــرخ کنی ــی س ــه صورت ــه ب ۸ دقیق
ــردد.  ــان برگ ــی رنگش ــه و کم ــان را گرفت خودش
ــا را  ــد ســیب زمینی ه ــه نبای ــن مرحل اصــا در ای
ســرخ کــرد. فقــط تــا حــدی کــه رنگشــان تغییــر 
کنــد و ســپس آنهــا را از روغــن خــارج کــرده و در 

ــد. ــرار دهی ــی دیگــر ق ظرف
۴. پـــس از اینکـــه ســـیب زمینی ها را کمـــی 
ـــر روی  ـــیله ب ـــک وس ـــا ی ـــال ب ـــد ح ـــرخ کردی س
ـــی  ـــکاف کوچک ـــا ش ـــرش ی ـــا ب ـــدام از آنه ـــر ک ه
ــد.  ــال بگذاریـ ــل یخچـ ــا را داخـ ــد و آنهـ بزنیـ
حواســـتان باشـــد کـــه آنهـــا را داغ داخـــل 
ــال  ــه یخچـ ــه بـ ــرا کـ ــد چـ ــال نگذاریـ یخچـ
صدمـــه خواهیـــد زد. مـــدت زمانـــی کـــه آنهـــا 
را داخـــل یخچـــال می گذاریـــد نبایـــد کـــم 
یـــا خیلـــی طوالنـــی باشـــد . شـــما می توانیـــد 
ـــه  ـــال ب ـــل یخچ ـــه داخ ـــا ۷۰ دقیق ـــا را ۵۰ ت آن ه

همیـــن صـــورت رهـــا کنیـــد.
و  بــاال  مراحــل  شــدن  طــی  از  پــس   .۵
زمانــی کــه ســیب زمینی ها را داخــل یخچــال 
مــورد  ظــرف  داخــل  را  روغــن  می گذاریــد، 
نظــر مجــددا خــوب داغ کنیــد و بــا حــرارت 
کمــی بیشــتر ســیب زمینی ها را خــوب ســرخ 
ــا  ــوند و دقیق ــرد ش ــته و ت ــوب برش ــا خ ــد ت کنی
ــان ســیب زمینی های ســرخ شــده  ــه هم شــبیه ب

شــوند. فســت فودها 
منبع: ایرنا

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس:
مصوبه اخیر دولت در اجرای 

نظام رتبه بندی معلمان هندوانه سربسته است

رئیـس فراکسـیون نمایندگان والیی مجلس گفت: طـرح رتبه بندی معلمان 
در سـال ۱۳۹۲، در دولـت وقـت به تصویب رسـید و برای اجرا اباغ شـد. 

بـه گـزارش خانـه ملـت، حمیدرضـا حاجـی بابایی بـا طرح این سـوال 
کـه آیـا ایـن رتبـه بندی،رتبـه بنـدی معطـوف بـه سـند تحـول بنیادیـن 
اسـت، گفـت: براسـاس آن طـرح مصـوب کـه برگرفتـه از سـند تحـول 
بنیادیـن در آمـوزش وپـرورش اسـت، مقـرر شـد معلمـان در چهـار رتبه، 

مربـی، استادیار،دانشـیار و اسـتاد رتبـه بنـدی شـوند.
نماینـده مـردم همـدان و فامنیـن در مجلـس شـورای اسـامی تاکیـد 
کـرد: در ایـن طـرح مصوب شـده کـه نبایـد حقوق معلمـان بعـداز اجرای 
نظـام رتبـه بنـدی از ۸۰ درصـد حقـوق ومزایـای اعضـای هیـات علمـی 

دانشـگاهها، بـا سـابقه ومـدرک علمـی مشـابه کمتر باشـد.
وی افـزود: براسـاس  نظـام رتبـه بنـدی فرهنگیـان، مهندسـی نیـروی 
انسـانی در سیسـتم آمـوزش وپـرورش نیـز لحاظ شـده و تعریـف و تبیین 

جایـگاه معلـم خـارج از قانـون مدیریـت خدمات کشـوری بود.
حاجـی بابایـی بـا انتقـاد از ایـن کـه مصوبه اخیـر نظـام رتبه بنـدی که در 
دولـت مصوب شـده اسـت بدون طـرح در فراکسـیون فرهنگیان و کمیسـیون 
آمـوزش مجلـس و بی پشـتوانه مشـورت نماینـدگان مردم به تصویب رسـیده 
اسـت گفـت: نماینـدگان مـردم بـه ویـژه کمیسـیون آمـوزش و فراکسـیون 
فرهنگیـان هیـچ اطاعی از طرح رتبـه بندی مصوب اخیر هیـات دولت ندارند.

وزیـر پیشـین آمـوزش و پـرورش تاکیـد کـرد: این طرح مصـوب دولت 
کـه بنـا بـه گفتـه وزیـر آمـوزش وپـرورش بـرای اجـرا اباغ شـده اسـت، 
ماننـد هندوانـه نبریـده اسـت کـه نمی دانیـم حاصـل آن بـرای فرهنگیان 

شـیرین وقرمـز اسـت یـا سـفید و بـی مزه .
رئیـس فراکسـیون فرهنگیـان گفـت: نظـام رتبـه بنـدی معلمـان اگـر 
بخواهـد متضمـن احـکام هیـات علمـی باشـد براسـاس مـاده ۶۳ برنامـه 
ششـم بایـد توسـط دولت بـه مجلس ارائه شـود، ولی اگر بخواهـد در قالب 
قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری باشـد دولـت مصـوب  واجـرا می کند.

حاجـی بابایـی در پایـان تاکیـد کـرد: نماینـدگان مجلـس نیـز ماننـد 
نتیجـه کار می ماننـد. فرهنگیـان منتظـر 

قول معاونت علمی برای افزایش حمایت از فن 
بازارها تا چند روز آینده

معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـا تاکیـد بـر ایـن که فن 
بازارهـا بـا سـرمایه گـذاری بخش خصوصـی حتی توانسـتند اختـراع را به 
صنعـت متصـل کننـد، گفـت: با توجه بـه عملکرد فـن بازارها تـا چند روز 
آینـده تـاش می کنیـم حمایت هـای این معاونت از فن بازار بیشـتر شـود. 
نشسـت  سـیزدهمین  در  سـتاری  سـورنا  دکتـر  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
سراسـری فـن بازارهـای منطقه ای و تخصصی کشـور فن بازارها را بخشـی 
از زیسـت بـوم اقتصـاد دانـش بنیـان دانسـت و اظهـار کـرد: فـن بازارها با 
سـرمایه گذاری هـای بخـش خصوصـی فعـال شـده اند چـرا کـه بـا پـول 

دولـت نمی تـوان فناوری هـا را تجـاری سـازی کـرد.
وی بـا تاکیـد بر ایـن که دولـت تنها می تواند  ریسـک سـرمایه گذاری 
را پوشـش دهـد اظهـار کرد: کاهش ریسـک شـرکت های دانـش بنیان در 
زمینـه انعقـاد قراردادهای تجاری سـازی بسـیار موثر اسـت. براین اسـاس 
مـا همکاری هـای را بـا دسـتگاه های چـون وزارت صنعـت در ایـن راسـتا 

کرده ایم. اجرایـی 
سـتاری بـا تاکیـد بـر ایـن کـه این رونـد بایـد به عنـوان یـک فرهنگ 
جدیـد بـرای توسـعه فنـاوری گسـترش یابـد خاطـر نشـان کـرد: در ایـن 
نشسـت ۳۲ قـرارداد بـا ارزش بیـش از ۹۰ میلیـارد تومان منعقد می شـود 
کـه ایـن جـای خوشـحالی دارد زمانـی کـه مـا بـه عملکـرد فـن بـازار در 
سـال های اولیـه توجـه می کنیـم و امـروز بـه ایـن عـدد رسـیده ایم کار 

بسـیار مهمـی اسـت کـه بایـد ادامـه یابد.
معـاون علمـی رئیس جمهور با اشـاره به رشـد شـرکت های دانـش بنیان 
بـا بیـان ایـن کـه در حـال حاضـر ۴۷۰۰ شـرکت دانش بنیـان در کشـور راه 
اندازی شـده اسـت ادامه داد:  الگوی توسـعه زیسـت بوم اقتصاد دانش بنیان 
امـروز بـه گونـه ای شـده اسـت کـه بسـیاری از سـازمان ها در تاش هسـتند 
تـا ایـن الگـو را توسـعه دهنـد. و مـا توانسـتیم ایـن فرهنـگ را بـا همـکاری 
شـرکت های دانش بنیان و شـرکت های خدمات توسـعه فناوری ایجاد کنیم.

وی بـا اشـاره بـه راه انـدازی مویرگـی شـبکه های فـن بـازار در کشـور 
یـادآور شـد: شـرکت های فعـال در ایـن حـوزه امـروزه توانسـتند حتـی 
اختراعـات را بـه بخش هـای صنعتـی متصـل کنـد و این امری بوده اسـت 
کـه شـرایط تحریمـی کـم کـرده تـا مـا از ایـن تهدید بـه عنـوان فرصتی 

بـرای آینـده، اسـتفاده کنیم.
سـتاری یـادآور شـد: بایـد در ایـن فرصـت ایجـاد شـده فرهنـگ بهره 
بـرداری از فناوری هـای بومـی را توسـعه دهیم تـا دوباره فرهنـگ وارداتی 

بـه کشـور بـاز نگـردد و ایـن سـاختار باید خـود را حفـظ کند.
بـه گفتـه وی، سـاختاری می توانـد پایدار باشـد کـه با محوریـت مردم 

و بـا کل بخـش خصوصی راه اندازی شـده باشـد.
رئیـس بنیـاد ملـی نخبگان بـا تاکید بر ایـن که ما حمایت هـای خود را 
از فـن بازارهـا بیشـتر خواهیـم کرد، خاطر نشـان کـرد: تا چنـد روز آینده 

تـاش می کنیـم حمایت های بیشـتر از فـن بازارها صـورت گیرد.
بایـد  کـرد:  اظهـار  بنیـان  دانـش  شـرکت های  بـه  خطـاب  سـتاری 
حواسـمان باشـد کـه این اکوسیسـتم بـر پایه بخـش خصوصی بایـد ایجاد 
شـود. حمایت هـای بخـش دولـت تنهـا در جهت کاهش ریسـک سـرمایه 
گـذاری بخـش خصوصی اسـت و نباید فرامـوش کنیم که هیـچ گاه با پول 

دولتـی از پژوهـش »محصـول« خـارج نمی شـود.
وی تاکیـد کـرد: محصـول حاصـل از سـرمایه گذاری بخـش خصوصی 
اسـت کـه منجـر به توسـعه صنعت می شـود و ایـن همان کاری اسـت که 

در فـن بازارهـا به دنبال آن هسـتند.
معـاون علمـی رئیـس جمهـور با بیـان این کـه اختراعـی می توانـد منجر به 
سـرمایه گذاری شـود که بخش خصوصی وارد آن شـده باشـد و گفت: این همان 
امـری اسـت که ما در اکوسیسـتم دانش بنیان سـعی در پیـاده سـازی آن داریم.

ابــاغ  از  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
شــیوه نامه اســتخدام آموزش یــاران نهضــت 
و معلمــان حق التدریــس خبــر داد و گفــت: 
بــر اســاس آیین نامــه رتبه بنــدی، معلمــان 
بــا دانــش و توانمنــدی مختلــف، دریافتــی 

متفــاوت خواهنــد داشــت. 
نشســت  دومیــن  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــه  ــه فاصل ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــری وزی خب
ــاز  ــری اش آغ ــت خب ــن نشس ــا اولی ۷۰ روز ب

ــد. ش
ایــن نشســت خبــری در حالــی برگــزار 
ــه  ــران ب ــتان ته ــدارس اس ــه م شــده اســت ک

ــتند. ــل هس ــوا تعطی ــی ه ــل آلودگ دلی
حاجی میرزایــی در ایــن نشســت ضمــن 
ــور،  ــیجیان کش ــه بس ــیج ب ــه بس ــک هفت تبری
از حضــورم در وزارت  اظهــار کــرد: ۹۰ روز 
الزم  کــه  می گــذرد  پــرورش  و  آمــوزش 
بــه عمــوم  را  فعالیت هــای خــود  می دانــم 

کنــم. اطاع رســانی  مــردم 
چنــد  گذشــته  هفتــه  داد:  ادامــه  وی 
ــتیم  ــا داش ــرای وعده ه ــت خــوب در اج موفقی
کــه اولــی آیین نامــه رتبه بنــدی اســت کــه بــر 
ــوند و  ــدی می ش ــان رتبه بن ــاس آن فرهنگی اس
و  بهره منــد می شــوند  مزایــای مختلفــی  از 
ــاوت از  ــدی متف ــش و توانمن ــا دان ــان ب معلم

دریافتــی متفاتــی بهره منــد می شــوند.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه در 
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــان ۵ رتب ــدی معلم رتبه بن

شــده اســت، گفــت: تمــام آمــوزگاران، دبیــران، 
مربیــان تربیتــی، دبیــران ورزش، مشــاوران 
واحد هــای آموزشــی، مدیــر و معــاون آموزشــی 
ــد  و  ــرار می گیرن ــدی ق ــرح رتبه بن ــمول ط مش
کســانی کــه از گــروه آموزشــی بــه اداری رفتند 

ــد. ــه بخــش آموزشــی برگردن ــد ب می توانن
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح شــامل 
ــل ۲ ســال ســابقه  ــه حداق ــرادی می شــود ک اف
اول  باشــند، گفــت: رتبــه  معلمــی داشــته 
ــال و  ــس از ۶ س ــه دوم پ ــال، رتب ــد از ۲ س بع
همین طــور رتبــه ســوم بعــد از ۱۲ ســال، رتبــه 
چهــارم بعــد از ۱۸ ســال و رتبــه پنجــم پــس از 
ــای  ــه ارتق ــود البت ــد ب ــت خواه ۲۴ ســال خدم

ــت. ــدی اس ــب توانمن ــرط کس ــه ش ــه ب رتب
وی دربــاره میــزان افزایــش حقــوق معلمــان 

افــزود: فاصله هــای دریافتــی معلمــان بــا ســایر 
کارمنــدان نیازمنــد ترمیــم جــدی اســت و باید 
بــا راهــکار جدی تــر  گام بلندتــر ماننــد قانــون 

مالــی خــاص بــرای معلمــان برداشــته شــود.
حاجی میرزایــی اضافــه کــرد: گام دیگــر 
کــه بــرای بهبــود معیشــت فرهنگیــان برداشــته 
ــرای  ــکن ب ــا وزارت مس ــه ای ب ــد، تفاهم نام ش
ــی  ــزار فرهنگ ــژه ۱۷۰ ه ــکن وی ــاخت مس س
مســکن  فاقــد  فرهنگیــان  همــه  و  اســت 
ــه  ــند ب ــت آن باش ــی دریاف ــد متقاض می توانن
ــتفاده  ــکن اس ــهیات مس ــه از تس ــرط آنک ش

ــند. ــرده باش نک
وی دربــاره توزیــع شــیر در مــدارس گفــت: 
ــم  ــیر فراه ــوزان ش ــه دانش آم ــرای هم ــد ب بای
شــود امــا چــون اعتبــار کافــی نیســت، اولویــت 

ــه اســتان های محــروم اختصــاص دادیــم و  را ب
ــزان  ــش و می ــطح پوش ــار س ــش اعتب ــا افزای ب

ــد. ــش می یاب ــیر افزای ــع ش ــات توزی دفع
وی در مــورد مطالبــات معــوق معلمــان 
ــن ارز  ــا تأمی ــرد: ب ــار ک ــور اظه ــارج از کش خ
کافــی، اعتبــارات کلیــه حقــوق را فراهــم 
کردیــم و هیــچ نگرانــی بــرای فرهنگیــان 
ــه  ــات ب ــرای معوق ــدارد و ب ــود ن ــاغل وج ش
تدریــج تــاش می کنیــم کــه پرداخــت کنیــم 

ــد. ــاز ش ــی آغ ــه بخش ک
وزیــر آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه 
پرســش خبرنــگار فــارس دربــاره بودجــه ســال 
آینــده آمــوزش و پــرورش گفــت: وضــع بودجــه 
ــه در  ــت البت ــوب نیس ــرورش، خ ــوزش و پ آم
ــت  ــتر اس ــتگاه ها بیش ــایر دس ــا س ــه ب مقایس
ــوزش  ــت از آم ــوان حمای ــه ت ــن بودج ــا ای ام
ــه  ــد توج ــن نیازمن ــدارد بنابرای ــرورش را ن و پ
عمیق تــر هســتیم و تاشــمان ایــن اســت کــه 

ــد. ــش یاب افزای
ــزار  ــا ۷۳ ه ــی م ــرد: پیش بین ــه ک وی اضاف
میلیــارد تومــان اســت امــا آنچــه در بودجــه در 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه شــده ۵۴ ه نظــر گرفت

اســت. البتــه هنــوز تصویــب نشــده اســت.
ــش  ــاره کاه ــرورش درب ــوزش و پ ــر آم وزی
تنــوع مــدارس بیــان کــرد: ۸۹ درصــد مــدارس 
مــا دولتــی اســت و مــا هــم بــه مــدارس دولتی 
خدمــات را ارائــه می کنیــم و هــدف مــا افزایش 

کیفیــت آنهاســت.

نشســت  در  تبریــز  دانشــگاه  رییــس 
شــاغل  خارجــی  دانشــجویان  هم اندیشــی 
انعقــاد  از  ایــن دانشــگاه،  بــه تحصیــل در 
تفاهم نامــه همــکاری دانشــگاه تبریــز بــا بیــش 

از ۲۰۰ دانشــگاه دنیــا خبــر داد. 
ــدی در  ــا مجی ــا، میررض ــزارش ایرن ــه گ ب
خارجــی  دانشــجویان  هم اندیشــی  نشســت 
ــه  ــگاه ک ــن دانش ــل در ای ــه تحصی ــاغل ب ش
بــا حضــور جمعــی از مســئوالن و مدیــران 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــز برگ ــگاه تبری دانش
ــت دانشــجو  ــی تربی ــابقه درخشــان و طوالن س
از نقــاط مختلــف جهــان در ایــن خطــه گفــت: 
ــام  ــه ن حــدود ۸۰۰ ســال پیــش  دانشــگاهی ب
ــد  ــیس ش ــز تأس ــهر تبری ــیدی در ش ــع رش رب
کــه بــا جــذب دانشــجویان خارجــی بــه چندین 
زبــان زنــده دنیــا دانشــجو تربیــت می شــد و بــه  
نوعــی یــک دانشــگاه کارآفریــن بــود و دانشــگاه 
ــه  ــگاه ب ــان دانش ــداد هم ــز در امت ــز نی تبری

ــده اســت. ــود آم وج
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه شــما دانشــجویان 
ــز را  ــگاه تبری ــه دانش ــد ک ــار کنی ــد افتخ بای

ــه  ــان در عرص ــوابق درخش ــه س ــه ب ــا توج ب
تولیــد علــم و فنــاوری بــرای تحصیــل انتخــاب 
کرده ایــد، اظهــار کــرد: شــما دانشــجویان 
خارجــی ســفیران فرهنگــی و علمــی کشــورتان 
هســتید و از ایــن رو بایــد بــا تحصیــل و کســب 
خاطــرات  و  دســتاوردها  الزم  مهارت هــای 
خوبــی از فرهنــگ و دانــش ایــن ســرزمین بــه 

ــد. ــان ببری ــه ارمغ کشــورتان ب

مجیــدی در پایــان انعقــاد تفاهم نامــه همکاری 
ــا  ــا بیــش از ۲۰۰ دانشــگاه دنی ــز ب دانشــگاه تبری
ــا دیگــر کشــورها را  و توســعه مبــادالت علمــی ب
نشــان از عــزم جــدی ایــن دانشــگاه بــرای ارتقــای 

ســطح بین المللــی ایــن دانشــگاه بیــان کــرد.

دفتر کنسولی در دانشگاه تبریز ایجاد می شود
ــور، معــاون دانشــجویی  حســین امامعلــی پ

ــت:  ــت گف ــن نشس ــز در ای ــز نی ــگاه تبری دانش
در آینــده نزدیــک دفتــر کنســولی در دانشــگاه 
ــجویان  ــی دانش ــائل اقامت ــاح و مس ــز افتت تبری

حــل خواهــد شــد.
ـــه  ـــات صـــورت گرفت ـــه اقدام ـــا اشـــاره ب وی ب
ــای  ــی در حوزه هـ ــجویان خارجـ ــرای دانشـ بـ
برگـــزاری  افـــزود:  خدماتـــی  و  رفاهـــی 
ایران گـــردی،  و  تبریزگـــردی  اردوهـــای 
ـــی  ـــی و ورزش ـــابقات فرهنگ ـــواع مس ـــرای ان اج
مرکـــز  و  خارجـــی  دانشـــجویان  مابیـــن 
ــن  ــه ایـ ــه از جملـ ــی العالمیـ جامعه المصطفـ

اســـت. برنامه هـــا 
اداره  سرپرســـت  محمـــدی،  رضـــا 
دانشـــجویان غیـــر ایرانـــی دانشـــگاه تبریـــز 
ــجوی  ــر دانشـ ــدود ۳۰۰ نفـ ــت: حـ ــز گفـ نیـ
ـــراق، ســـوریه، یمـــن،  خارجـــی از کشـــورهای ع
نیجریـــه، آذربایجـــان، ترکیـــه و تعـــدادی 
دانشـــجو نیـــز از کشـــورهای دیگـــر در ایـــن 
ـــتند و در  ـــل هس ـــه تحصی ـــغول ب ـــگاه مش دانش
ـــن  ـــجویان ای ـــذب دانش ـــا ج ـــک ب ـــده نزدی آین

تعـــداد افزایـــش می یابـــد.

رییــس کمیســیون آمــوزش مجلــس گفــت: طــرح رتبه بنــدی 
ــا  ــاور خیلی ه ــه ب ــده ب ــوب ش ــت مص ــط دول ــه توس ــی ک فعل
نظــام رتبــه بنــدی معلمــان نیســت بلکــه یــک افزایــش حقــوق 
ــه  ــه ب ــد الیح ــدی بای ــه بن ــام رتب ــرای نظ ــرای اج ــا ب اســت ام

ــس داده شــود.  مجل
بــه گــزارش فــارس، محمدمهــدی زاهــدی رییــس کمیســیون 
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی دربــاره تصویــب 
طــرح رتبه بنــدی معلمــان گفــت: از دولــت دوازدهــم کــه پــس 
از ســالها پیگیــری نســبت بــه افزایــش حقــوق فرهنگیــان تصمیم 
ــر ایــن  ــر می کنــم و  امیدواریــم هرچــه زودت گیــری کــرد تقدی
طــرح اجرایــی تــا موجــب دلگرمــی بخشــی از مطالبــات 

فرهنگیــان کشــور شــود.
زاهــدی بــا انتقــاد از طــرح تصویــب شــده خاطرنشــان کــرد: 
بــر اســاس جــز ۲ بنــد الــف مــاده ۶۳ برنامــه ششــم توســعه نظام 
ــه مجلــس  ــب یــک الیحــه ب ــد در قال رتبــه بنــدی معلمــان بای
ــون بودجــه،  ــب آن، هــر ســاله در قان ــا تصوی ــه شــود کــه ب ارائ
ــرح  ــه آن ط ــبت ب ــه ای نس ــورت و بودج ــی الزم ص ــش بین پی

اختصــاص داده شــود.
رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس تصریــح کــرد: طــرح رتبه 
بنــدی فعلــی کــه توســط دولــت مصــوب شــده اســت بــه بــاور 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی نظــام رتبــه بنــدی معلمان 
ــود  ــوع خ ــه در ن ــت ک ــوق اس ــش حق ــک افزای ــه ی ــت بلک نیس

ــد  ــدی بای ــه بن ــرای اجــرای نظــام رتب ــا ب ــر دارد ام جــای تقدی
الیحــه بــه مجلــس داده شــود تــا مجلــس تصویــب کنــد.

نوعـــی  اســـترالیایی،  پژوهشـــگران 
بســـته بندی قابـــل بازیافـــت و قابـــل تجزیـــه 
ـــتفاده از  ـــا اس ـــه ب ـــد ک ـــداع کرده ان ـــتی اب زیس

گیـــاه مـــوز ســـاخته شـــده اســـت. 
پژوهشـــگران  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
 )UNSW(»ــز ــاوت ولـ ــو سـ ــگاه نیـ »دانشـ
ـــه های  ـــاخت کیس ـــرای س ـــی ب ـــترالیا، روش اس
ـــا  ـــد ت ـــه داده ان ـــوز ارائ ـــاه م ـــتیکی از گی پاس
ـــدودی  ـــا ح ـــتیکی را ت ـــات پاس ـــکل ضایع مش

حـــل کننـــد.
ـــود  ـــی های خ ـــگر در بررس ـــن دو پژوهش ای
ـــا  ـــا ب ـــد ت ـــت یابن ـــی دس ـــه روش ـــتند ب توانس
ـــاده  ـــه م ـــوز را ب ـــاه م ـــات گی ـــک آن، ضایع کم
مناســـب بـــرای بســـته بندی تبدیـــل کننـــد 
و نوعـــی پاســـتیک ارائـــه دهنـــد کـــه هـــم 
ـــت  ـــل بازیاف ـــم قاب ـــتی و ه ـــه زیس ـــل تجزی قاب

ـــد. باش
 Jayashree( آرکـــوت«  »جایاشـــری 
ـــز  ـــاوت ول ـــو س ـــگاه نی ـــتادیار دانش Arcot(، اس
 ،)Martina Stenzel(»و »مارتینـــا اســـتنزل
ــوی  ــت و جـ ــگاه، در جسـ ــن دانشـ ــتاد ایـ اسـ
ـــات  ـــتفاده از آن، ضایع ـــا اس ـــا ب ـــد ت ـــی بودن روش
کشـــاورزی را بـــه محصولـــی ارزشـــمند بـــرای 

کاربردهـــای صنعتـــی تبدیـــل کننـــد.
ــاه  ــگر، گیـ ــن دو پژوهشـ ــه ایـ ــه گفتـ بـ
ــادی دارد  ــیار زیـ ــی بسـ ــات آلـ ــوز، ضایعـ مـ

ـــتفاده  ـــورد اس ـــا م ـــد از آنه ـــا ۱۲ درص ـــه تنه ک
ــه  ــتر آن دور ریختـ ــد و بیشـ ــرار می گیرنـ قـ

می شـــود.
آرکـــوت در ایـــن بـــاره گفـــت: آنچـــه 
ـــبت  ـــوز نس ـــارت م ـــه تج ـــود ک ـــب می ش موج
بـــه تجـــارت میوه هـــای دیگـــر، بـــا تولیـــد 
ضایعـــات بســـیاری همـــراه باشـــد، ایـــن 
ـــول  ـــت محص ـــس از برداش ـــاه پ ـــه گی ـــت ک اس

می میـــرد.
ـــش،  ـــن پژوه ـــا در ای ـــه م ـــزود: توج وی اف
ـــه  ـــه الی ـــد ک ـــب ش ـــاه جل ـــن گی ـــه ای ـــه تن ب
الیـــه اســـت و پـــس از هـــر بـــار برداشـــت، 
بریـــده و دور ریختـــه می شـــود. اگرچـــه 

ـــد  ـــرای تولی ـــاه، ب ـــمت گی ـــن قس ـــی از ای بخش
ـــن  ـــا دور ریخت ـــی رود ام ـــه کار م ـــوجات ب منس
ـــت. ـــه اس ـــل توج ـــراف قاب ـــک اس ـــه آن، ی بقی

ایـــده آرکـــوت و اســـتنزل ایـــن بـــود 
کـــه شـــاید تنـــه گیـــاه مـــوز بتوانـــد منبـــع 
ارزشـــمندی از ســـلولز باشـــد کـــه ترکیـــب 
ــلولی  ــای سـ ــی در دیواره هـ ــاختاری مهمـ سـ
گیـــاه اســـت. آنهـــا ایـــن فرضیـــه را مطـــرح 
ــاه  ــه گیـ ــوان از تنـ ــاید بتـ ــه شـ ــد کـ کردنـ
مـــوز، در بســـته بندی، محصـــوالت کاغـــذی، 
ــکی  ــای پزشـ ــی کاربردهـ ــوجات و حتـ منسـ
ـــتفاده  ـــانی اس ـــم و دارورس ـــم زخ ـــد ترمی مانن

کـــرد.

ـــه  ـــوز را ب ـــاه م ـــه گی ـــوت و اســـتنزل، تن آرک
ـــتخراج  ـــر اس ـــاوه ب ـــا ع ـــد ت ـــگاه بردن آزمایش
ــتفاده از آن را  ــکان اسـ ــلولز، دوام آن و امـ سـ
بـــرای بســـته بندی مـــورد بررســـی قـــرار 

ـــد. دهن
آرکـــوت ادامـــه داد: ۹۰ درصـــد تنـــه 
و  شـــده  تشـــکیل  آب  از  مـــوز،  گیـــاه 
قســـمت های خشـــک آن، تنهـــا بـــه حـــدود 
ــمت  ــن قسـ ــا ایـ ــند. مـ ــد می رسـ ۱۰ درصـ
از گیـــاه را بـــه آزمایشـــگاه بردیـــم و پـــس 
ــون، در  ــات گوناگـ ــه قطعـ ــیم آن بـ از تقسـ
ـــه  ـــپس ب ـــم. س ـــک کردی ـــن خش ـــای پایی دم
ـــودر  ـــه پ ـــا ب ـــم ت ـــردن آن پرداختی ـــیاب ک آس
ــوی  ــت و شـ ــس از شسـ ــود. پـ ــل شـ تبدیـ
ایـــن پـــودر طـــی یـــک مایـــع شـــیمیایی، آن را 
ـــت  ـــاده ای دس ـــه م ـــا ب ـــم و نهایت ـــه کردی ایزول
یافتیـــم کـــه می توانـــد ارزش و کاربردهـــای 
ـــای  ـــی از کاربرده ـــد. یک ـــته باش ـــیاری داش بس
ــه  ــته بندی از جملـ ــول، در بسـ ــن محصـ ایـ

ــت. ــی اسـ ــواد غذایـ ــته بندی مـ بسـ
کـــه  دارم  بـــاور  مـــن  افـــزود:  وی 
حـــوزه  در  فعـــال  شـــرکت های  اگـــر 
ایـــن  شـــدن  آمـــاده  از  بســـته بندی، 
محصـــول باخبـــر شـــوند، تمایـــل خـــود را 
نســـبت بـــه تهیـــه و اســـتفاده از آن ابـــراز 

داشـــت. خواهنـــد 

وضع بودجه آموزش و پرورش خوب نیست

دانشگاه تبریز با 2۰۰ دانشگاه دنیا همکاری دارد

زاهدی: 

الیحه رتبه بندی معلمان باید برای تصویب به مجلس بیاید

با تالش پژوهشگران استرالیایی صورت گرفت

ابداع بسته بندی قابل بازیافت با استفاده از موز!
دلنوشته

در 
تقابل 

و 
تامل 

با 
انسانها ،

به 
نقطه ی  

از 
شعور

رسیدیم ،
احساس 
میکنیم 
خداوند ،

از 
روزی 

ما 
کاسته ،

به
روزی

آنها
می بخشد !

)اکبر عظیم نیا(
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ــه عنــوان رئیــس هیــأت چــوگان اســتان در  ب
ــه  ــن چ ــران زمی ــن ورزش ای ــل تری ــورد اصی م

ــد؟ ــی داری دیدگاه
ورزش چــوگان قدمتــی بســیار طوالنــی دارد و بــا نــام 
ــده  ــت ش ــا ثب ــام کشــور م ــه ن ــی ب ــر ورزش ــن هن برتری
ــه  ــه عبارتــی دیگــر شــاهکار هنــر ورزشــی ایــران ب ــا ب ی
عنــوان ســیزدهمین اثــر هنــری در یونســکو بــه نــام ایران 
بــه ثبــت رســیده اســت و بــا ورزش هــای بســیاری کــه از 
ــن  ــاوت اســت. ای ــا رســیده متف ــه م کشــور های دیگــر ب
ــردد  ــاز می گ ــا ب ــور م ــی کش ــابقه فرهنگ ــه س ورزش ب
ــگاه  ــن ورزش ن ــه ای ــتر ب ــب بیش ــا تعص ــی ب ــد کم و بای
کنیــم تاجایــی کــه حتــی در شــاهنامه فردوســی نیــز از 

ــاد شــده اســت. ایــن ورزش ی

ــورت  ــه ص ــا ب ــور های دنی ــدام کش ــروزه ک ام
ــد؟ ــال می کنن ــته را دنب ــن رش ــه ای ای حرف

ــن ورزش را  ــی ای ــورت تخصص ــه ص ــن ب ــور آرژانتی کش
ــوازم تخصصــی تولیــدی  ــی کــه ل ــا جای دنبــال می کنــد ت
ــه  ــان دارای تخصــص بومــی خــود را ب ــن کشــور و مربی ای
کشــور های دیگــر اعــزام می کنــد، هندوســتان و پاکســتان 
دو کشــور دیگــری هســتند کــه حرفــی بــرای گفتــن دارند.

 بــا توجــه بــه ایــن کــه چــوگان از ایــران بــه هندوســتان 
ــی هندوســتان مســتعمره انگلســتان  ــت و زمان ــال یاف انتق
ــنا  ــن ورزش آش ــا ای ــتان ب ــی ها در هندوس ــود، انگلیس ب
ــد و  ــعه می دهن ــکا توس ــا و آمری ــه اروپ ــوند و آن را ب می ش
از آن بــه بعــد بــا نــام پولــو در کل دنیــا شــناخته می شــود.

 بــا در نظــر گرفتــن پیدایــش چــوگان در ایران 
ــی  ــزرگ ایران ــعرای ب ــه ش ــی توج ــتان و حت باس
نظیــر فردوســی بــه آن، امــروزه علــل فراموشــی 
ــی  ــه ارزیاب ــوگان را چگون ــتقبال از چ ــدم اس و ع

می کنیــد؟
ــن اســتاندارد  ــا نداشــتن زمی ــن مشــکل م ــی تری اصل

کل  در  اســتاندارد  بــازی  زمیــن  می باشــد،  چــوگان 
ــود دارد.  ــرج وج ــران و ک ــهر ته ــط در دو ش ــور فق کش
ــر  ــن چــوگان هشــت براب ــه زمی ــد ک ــب اســت بدانی جال
ــار  ــد چه ــال اســت کــه حــدودا نیازمن ــن فوتب ــک زمی ی
هکتــار زمیــن چمــن مســطح می باشــد و عــاوه بــر ایــن 
مشــکلی کــه گریبــان گیــر اســب داران و اســب دوســتان 
ــل  ــه حداق ــد ک ــب می باش ــداری اس ــه نگه ــت هزین اس
ــه می باشــد و  ــان هزین ــون توم ــد 1 میلی ــه نیازمن ماهیان
ــد  ــر کســی بخواهــد در مســابقه چــوگان شــرکت کن اگ
ــن  ــه ای ــد ب ــته باش ــور داش ــب حض ــا 3 رأس اس ــد ب بای
ــر  ــه ) ه ــد در 4 چوک ــب نمی توان ــک اس ــه ی ــل ک دلی
ــم هفــت دقیقــه ای اســت  ــا تای ــع ی مســابقه دارای 4 رب
و هــر قســمت از تایــم بــازی چــوگان در مســابقه را 
چوکــه می گوینــد( بــه صــورت مــداوم بــازی کنــد و بــه 
دلیــل تحــرک زیــاد و ســنگینی بــازی خســته می شــود. 
یعنــی هــر اســب فقــط در یــک چوکــه هفــت دقیقــه ای 

ــد.   ــازی کن ــد ب می توان

ــتان  ــوگان اس ــی چ ــته ی ورزش ــت رش فعالی
ــتان ها  ــایر اس ــه س ــبت ب ــرقی نس ــان ش آذربایج

ــرار دارد؟ ــطحی ق ــه س در چ
ــم  ــتانی بودی ــن اس ــا آخری ــان م ــتان کرم ــد از اس بع
ــتیم  ــا توانس ــم ام ــکیل دادی ــوگان را تش ــأت چ ــه هی ک
ــال  ــه س ــانیم ک ــدی برس ــه ح ــود را ب ــای خ فعالیت ه
ــام ســوم  ــران مق ــی باشــگاه های ای ــل در جــام قهرمان قب
ــام  ــه مق ــود ک ــن ب ــب ای ــم و جال کشــور را بدســت آوری
ــد. ــوب می ش ــتان محس ــوگان اس ــام چ ــن مق ــوم اولی س

در ایــن مســابقات تهــران و کــرج مقام هــای اول و 
ــان  ــل اصفه ــی مث ــتان های ــد و اس ــت آوردن دوم را بدس
کــه مدعــی اســت اولیــن میــدان چــوگان میــدان نقــش 
ــی  ــم هایشــان حرف ــم تی ــا ه ــوده اســت و واقع ــان ب جه
بــرای گفتــن دارنــد در ایــن مســابقات حضــور داشــتند. 
مــا در مســابقات فــوق بــه کمــک حامــی مالیمــان 
توانســتیم بــه مقــام ســوم دســت یابیــم کــه جــا دارد از 

ــم.   ــکر نمای ــر و تش ــان تقدی ایش

ــرای  ــتان ب ــوگان اس ــت چ ــای هیئ از برنامه ه
ــد. ــان بفرمایی ــن ورزش بی ــعه ی ای ــد و توس رش

ای  برهــه  در  مــا  قبــل  مســابقات ســال  از  بعــد 
ــه  ــا ک ــل خســتگی بچه ه ــه دلی ــأت را ب ــای هی فعالیت ه
ــن کــرده  ــرای مســابقات تمری ــر ب ــه صــورت نفــس گی ب
بودنــد و بــروز یکســری اختافــات و ســو تفاهم هــا 
متوقــف کردیــم کــه خوشــبختانه آمادگــی الزم را جهــت 
ادامــه فعالیــت بهتــر از قبــل پیــدا کــرده ایــم و ان شــاهلل 
شــاهد رشــد بیشــتر ایــن رشــته در اســتان خواهیــم بــود.

ترکیــه صاحــب  نمایشــگاه کشــور  و  نقشــه ها  در 
ــه عنــوان دروازه  ــز ب ــا همــان صاحــب االمــر تبری ــاد ی آب
چــوگان معرفــی شــده اســت یعنــی حتــی قبــل از میــدان 
ــد  ــام می ش ــز انج ــوگان در تبری ــازی چ ــان ب ــش جه نق
ــز  ــان از تبری ــه اصفه ــم ک ــا کنی ــم ادع ــی می توانی و حت

ــرداری کــرده اســت. الگــو ب

ــدن  ــردی کــه پــس از خوان ــرای ف ــی ب جنابعال
ایــن مصاحبــه می خواهــد بــا چــوگان بــه 
ــنهادی  ــه پیش ــود چ ــنا ش ــی آش ــورت عمل ص
ــتان و  ــاط اس ــدام نق ــن ورزش در ک ــد و ای داری

ــدی دارد؟ ــت ج ــز فعالی ــهر تبری ش
فکـــر می کنـــم اگـــر فـــردی کمـــی از زمـــان 
ـــب و  ـــه اس ـــا ب ـــد حتم ـــب بگذران ـــار اس ـــود را در کن خ
ـــد در  ـــر بخواه ـــد و اگ ـــد ش ـــد خواه ـــوارکاری عاقمن س
ـــی آورد  ـــت م ـــه دس ـــب ب ـــه از اس ـــی ک ـــس خوب ـــار ح کن
ـــوگان  ـــازی چ ـــد ب ـــد بای ـــام ده ـــم انج ـــی ه ـــازی مفرح ب
ـــخصی  ـــر ش ـــم ه ـــرأت می گوی ـــه ج ـــد. ب ـــان کن را امتح
ـــته  ـــه آن وابس ـــرده ب ـــان ک ـــوگان را امتح ـــازی چ ـــه ب ک

ـــت. ـــده اس ش
تنهــا باشــگاه چــوگان موجــود در ســطح اســتان 
درســی  آرپــا  در  واقــع  ســهند  ســوارکاری  باشــگاه 
می باشــد کــه دفتــر هیئــت چــوگان تبریــز هــم آن جــا 
ــر  ــر ه ــد از ظه ــد بع ــدان می توانن ــع اســت و عاقمن واق

ــد.   ــه نماین ــتر مراجع ــنایی بیش ــرای آش روز ب

ایــران بــه عنــوان متولــی ایــن ورزش در 
ــود را دارا  ــتحقاق خ ــورد اس ــگاه م ــان، جای جه

؟  شــد می با
ــام  ــا ن ــوارکاری ب ــل س ــا مث ــی از ورزش ه ــر، بعض خی
ورزش الکچــری معرفــی شــده اســت درحالــی کــه 
ــن مــا می باشــد  ســوارکاری جــزو ورزش هــای مؤکــد دی
و حتــی اگــر الکچــری هــم باشــد بایــد خوشــحال باشــیم 
ــت  ــرده اس ــه ک ــام توصی ــن اس ــه دی ــی ک ــه ورزش ک

ــت. ــری اس الکچ

ــای  ــر هزینه ه ــه خاط ــا ب ــن ورزش ه ــاید ای ش
ــوند؟   ــده می ش ــری نامی ــد الکچ ــه دارن ــی ک باالی
بلــه شــاید کمــی بیشــتر از مابقــی ورزش هــا نیازمنــد 
هزینــه می باشــد امــا اصلــی تریــن دلیــل عــدم پرداخــت 
ــات و  ــود امکان ــا نب ــن ورزش ه ــه ای ــردم ب ــت م عمومی
ــود  ــم ش ــا فراه ــر این ه ــه اگ ــد ک ــازی می باش ــن ب زمی

ــد. ــدا می کن ــش پی ــم کاه ــا ه هزینه ه

آیــا پتانســیل پیشــرفت و امــکان ارزش گذاری 
مجــدد چوگان در کشــور مــا وجــود دارد؟

فدراســـیون هیأت هـــای ورزشـــی را توســـعه داده 
ــال در  ــرای مثـ ــود دارد بـ ــکاتی وجـ ــا مشـ ــت امـ اسـ
ــیما  ــدا و سـ ــق صـ ــه از طریـ ــه ای کـ ــن مصاحبـ اولیـ
ــوگان در آن  ــه چـ ــد کلمـ ــوگان پخـــش شـ ــرای چـ بـ
بـــا قـــاف نوشـــته شـــده بـــود. پـــس می بینیـــم کـــه 
ـــان  ـــد زم ـــه نیازمن ـــن ورزش در جامع ـــازی ای ـــگ س فرهن
زیـــادی می باشـــد کـــه بـــا تشـــکیل هیئت هـــای 

ورزشـــی در اســـتان ها ایـــن ورزش ترویـــج پیـــدا 
ـــمارند  ـــت ش ـــا انگش ـــی م ـــم مل ـــرات تی ـــرد. نف ـــد ک خواه
ـــی  ـــم مل ـــرات تی ـــرای نف ـــبی ب ـــن مناس ـــی جایگزی یعن
ـــد از هیأت هـــای  ـــن قضیـــه بای در اختیـــار نداریـــم و ای

ــود. ــن شـ ــتان ها تأمیـ اسـ

ــن  ــعه ی ای ــتای توس ــما در راس ــنهاد ش پیش
ــد؟ ــه می باش ــی چ ــته ی ورزش رش

بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن ورزش با رشــته ســوارکاری 
مرتبــط اســت و بــه نــام ایــران ثبــت شــده اســت مدیــران 
ــام  ــات مق ــه فرمایش ــاع ب ــا ارج ــی ب ــئولین دولت و مس
ــک  ــتقیما ی ــان مس ــی خودش ــه حت ــری ک ــم رهب معظ
بــار در جمــع قهرمانــان و مــدال آوران و بــار دوم در 
ــا  ــن ورزش را ب ــد ای ــوده ان ــگ فرم ــی فرهن ــورای عال ش
ــد در جهــت  ــا کنیــد بای ــج داده و احی ــام چــوگان تروی ن

ــد. ــاش کنن ــوگان ت ــعه چ توس

ــای  ــا وارد دنی ــد ت ــث ش ــزه ای باع ــه انگی چ
ــوید؟ ــوارکاری ش ــب و س اس

 اصلــی تریــن موضــوع عاقــه اســت، من چندین ســال 
ــم و در ســال های  ــه در چــوگان فعالیــت می کن اســت ک
اخیــر در حــوزه پــرورش اســب نیــز هســتم و دختــرم هم 

از کودکــی در رشــته پــرش بــا اســب فعالیــت دارد. 

ــه  ــب چ ــا اس ــان ب ــه انس ــما رابط ــر ش ــه نظ ب
ــی دارد؟ ــم آدم ــر روح و جس ــری ب تاثی

ــن  ــد ای اگــر کســی ســوارکاری نکــرده باشــد نمی توان
ــتید  ــب هس ــی روی اس ــه وقت ــد ک ــوع را درک کن موض
بــه هیــچ چیــز دیگــری نمی توانیــد فکــر کنیــد. ارتبــاط 
ــکاتش  ــائل و مش ــان را از مس ــد انس ــب می توان ــا اس ب
ــن باعــث گســترش فکــری و همچنیــن  ــارغ کنــد و ای ف

ــود.  ــتر می ش ــامتی بیش س

ــد  ــئولین داری ــردم و مس ــا م ــخنی ب ــر س اگ
ــد. بفرمایی

ــی هیئــت چــوگان کــه  ــام، حامــی مال ــی بهن از صراف
صــد درصــد هزینه هــای مــا را متحمــل می شــود و 
همیشــه در کنــار مــا حضــور داشــته انــد تقدیــر و تشــکر 
ــه وضعیــت اقتصــادی کــه امــروز  ــا توجــه ب می کنــم و ب
گریبــان گیــر جامعــه شــده اســت امیــدوارم همچنــان در 

کنارمــان باشــند.
قســمت هایــی در شــهرمان وجــود دارد کــه مــن بــه 
ــان  ــه آن ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــم ب ــغلم نمی توان ــع ش تب
ــبز  ــای س ــب فض ــا را در قال ــوان آن ه ــم، می ت ــاره کن اش
و میــان فضــای ســبز بــه صــورت زمیــن چــوگان فراهــم 
ــن مــورد  ــران اســتان تقاضــا دارم در ای کــرد کــه از مدی

تأمــل کننــد.
ــا احــداث  ــا ب ــوان شــهر اولین ه ــه عن ــم ب ــا می توانی م
زمیــن چــوگان دوبــاره ورزش ملــی مــان را احیــا کنیــم 
بــه ایــن صــورت کــه در زمیــن فــوق ورزش هــای دیگــری 
ــس و  ــال و تنی ــل فوتب ــند مث ــته باش ــت داش ــز فعالی نی
ــاری  ــن انحص ــن زمی ــوگان ای ــازی چ ــع ب ــط در مواق فق

شــود.
می توانــم  آینــد  ســراغم  بــه  مســئولین  از  اگــر 
ــم. ــی کن ــر معرف ــن ام ــرای ای ــبی را ب ــای مناس زمین ه

در مصاحبه اختصاصی با رئیس هیأت چوگان آذربایجان شرقی مطرح شد:

عامل عدم توسعه چوگان، کمبود زمین بازی استاندارد است
سید حسین زینالی

چــوگان  هیــأت  رئیــس  شهشــهی،  رشــید 
ــت  ــوان معاون ــه عن ــه ب ــرقی ک ــان ش آذربایج
ــی و اقتصــادی شــهرداری منطقــه 3 کالن  مال
ســال  متولــد  دارد  فعالیــت  تبریــز  شــهر 
دانــش  وی  اســت.  تبریــز  شــهر   1355
عضــو  و  مالــی  امــور  کارشناســی  آموختــه 
انجمــن حســابداران خبــره ایــران اســت و 
ــت  ــیس هیئ ــدو تاس ــه از ب ــت ک ــال اس 3 س
چــوگان اســتان ریاســت آن را بر عهــده دارد.

ــتان،  ــوگان اسـ ــأت چـ ــائل هیـ ــاب مسـ در بـ
ـــوط  ـــکالت مرب ـــداز و مش ـــم ان ـــرد، چش عملک
ـــه ای  ـــوی صمیمان ـــت و گ ـــن ورزش گف ـــه ای ب
ـــه ماحصـــل  ـــم ک ـــا ایشـــان انجـــام داده ای را ب

ــردد.  ــن می گـ ــم مخاطبیـ آن تقدیـ

بــازی چــوگان یکــی از کهــن تریــن و زیبــا 
تریــن ورزش هــای ایــران باســتان بــوده و 
ورزشــی اســت نشــاط آور و شــادی بخــش کــه 
ــازد و  ــد می س ــان را نیرومن ــم و روح انس جس
همچنیــن بــه عنــوان نخســتین ورزش تیمــی 
جهــان شــناخته شــده اســت. ورزشــی کــه در 
ــن  ــد که ــای عه ــایر ورزش ه ــس س آن برعک
ــر  ــر س ــوده و ب ــر نب ــه یکدیگ ــان ها علی انس

ــد. ــت می پرداختن ــه رقاب ــوی ب ــا گ ــوپ ی ت
ورزش چــوگان یــک ســنت فرهنگــی ملــی 
و بخشــی از میــراث، فرهنــگ و هنــر ســرزمین 
ایــران اســت کــه قدمــت آن نزدیــک بــه ســه 
ــی  ــوگان زمان ــد. چ ــل می رس ــال قب ــزار س ه
بهتریــن وســیله بــرای پــرورش تــوان رزم 
آوری شــاهزادگان و بــزرگ زادگان بــوده و بــا 
ــش  ــأ پیدای ــاز و سرمنش ــه آغ ــه اینک ــه ب توج
ــه عهــد باســتان اســت،  ــق ب ایــن ورزش متعل
ــادگار  ــه ی ــان ب ــز از آن زم ــوگان نی ــام چ ن

ــده اســت. مان

تاریخچه
نقشــینه، ســنگ نوشــته ها و کتاب هــای 
عتیــق بــه خصــوص در عصــر هخامنشــی 
اســت.  اســب  نــام  از  آکنــده  ساســانی  و 
ــه عنــوان کهــن  ــازی چــوگان را ب مورخیــن ب
ــند و  ــان می شناس ــی جه ــازی ورزش ــن ب تری
ــت  ــت اس ــی در دس ــتا گواهان ــن راس در همی
ــاد  ــش از می ــال پی ــدود 600 س ــه در ح ک
مســیح  ایرانیــان و تورانیــان بــا فنــون و قوائــد 

ــد. ــنا بودن ــوگان آش ــازی چ ب
گشــایی  کشــور  هنــگام  بــه  چــوگان 
ســرزمین  آن  در  هنــد،  در  اول  داریــوش 
رواج یافــت و همچنیــن در دوره ساســانیان 

بخشــی از فرهنــگ و بازی هــای ایــن دوره 
ســت. بوده ا

ــد کــه شــاه  اســناد تاریخــی نشــان داده ان
عبــاس چــوگان بــاز بــوده اســت و حتــی 
پیــش از اینکــه بــه اصفهــان بیایــد در قزویــن 
کــه پایتخــت ایــران بــوده چــوگان بــازی 
می کــرده اســت. همچنیــن میــدان نقــش 
ــا  ــازی بن ــوگان ب ــرای چ ــان ب ــان اصفه جه

ــود. ــده ب ــاده ش نه

چوگان در گستره تاریخ، 
فرهنگ و هنر ایران

همانطــور کــه اشــاره شــد برخــاف امــروز، 
چــوگان در میــان مــردم ایــران از جایــگاه 
و  اســت  بــوده  برخــوردار  باالیــی  بســیار 
ایرانیــان از هــر فرصتــی بــرای گــوی زدن 
و شــادی و نشــاط اســتفاده می کردنــد. در 
ــی  ــن های مل ــتانی و جش ــوروز باس ــم ن مراس
انجــام  بــازی  ایــن  پیوســته  عروســی ها  و 
می شــد و بــه بازیکنــان برنــده جوایــزی اهــدا 

می گردیــد.
ــیرین  ــرات ش ــادآور خاط ــازی ی ــوگان ب چ
زندگــی مــردم بــوده اســت و بــه همیــن 
ــازی پرشــور  دلیــل نقــش و نگاره هــای ایــن ب
در بســیاری از آثــار فرهنگــی هنــری و صنایــع 
ابتــکاری  شــیوه های  بــا  ایرانیــان  دســتی 

دیــده می شــود.

حضــور چــوگان در دربــار خلفــای عباســی 
ــای  ــگ و آیین ه ــق فرهن ــر عمی نشــان از تاثی

ایرانــی در جهــان عــرب دارد.

چوگان در شعر پارسی
ــرای  ــی ب ــند های تاریخ ــر از س ــی دیگ یک
ــگ  ــازی چــوگان در گســتره فرهن ــری ب پیگی
ــی  ــیار غن ــعار بس ــن اش ــران زمی ــخ ای و تاری
اســت. شــاعران  بــزرگ  فارســی شــاعران 
ــی،  ــکات اخاق ــان ن ــرای بی ــران ب ــزرگ ای ب
و  فلســفی  عرفانــی،  اجتماعــی،  فرهنگــی، 
آن  قوانیــن  و  بــازی  چــوگان  از  تاریخــی 
ــه در  ــت ک ــب اس ــد و جال ــه ان ــک گرفت کم
ــه تاکنــون بیــش از ده هــزار بیــت  ــن زمین ای
شــعر جمــع آوری شــده اســت. شــاعران 
بزرگــی چــون حــاج، فردوســی، ســعدی، 
حافــظ، موالنــا، خیــام نیشــابوری، نظامــی 
ــیاری  ــرو و بس ــر خس ــی، ناص ــوی، رودک گنج
دیگــر از شــعرا بــه خلــق آثــاری زیبــا از گــوی 

ــد. ــه ان ــوگان پرداخت و چ
رودکــی نخســتین شــاعری اســت کــه 
ــد  ــو می کن ــوگان گفتگ ــام از چ ــس از اس پ
ــرد.  ــام می ب ــراوان از آن ن ــز ف ــی نی و فردوس
فردوســی قصــه چــوگان بــازی ســیاوش و 
افراســیاب را بــه نظــم درمــی آورد و در جــای 

می گویــد: دیگــری 
همه کودکان را به چوگان فرســت،

بیارای گوی و به میدان فرســت

هدف از بازی چوگان
چــوگان بــازی بی انگیــزه ای نبوده اســت 
ــه  ــت ک ــتراتژیک اس ــازی اس ــک ب ــًا ی و کام
آمادگــی ســوار و اســب را بــا هــم نیــاز 
داشته اســت. ســوار و اســب در بــازی چــوگان 
ــل  ــی مقاب ــد. اســب وقت مشــق رزم می کرده ان
ــا  ــد ام ــرار می کن ــرد، ف ــرار می گی ــی ق مانع
اســب چــوگان بــه ســمت مانــع رفتــه و خــود 
را در شــرایطی قــرار می دهــد کــه ســوار، 
ــرایط  ــا ش ــود ب ــه خ ــبی ک ــد. اس ــوگان بزن چ
چــوگان بــاز در میــدان تطبیــق می دهــد 
حضــور  نیــز  جنــگ  میــدان  در  براحتــی 

بــد. می یا

چوگان در سایر کشور ها
ــان  ــان و در زم ــان صفوی ــان در زم اروپایی
اســتعمار خــود در هنــد، بــا ایــن بــازی 
ــه  ــز ب ــی نی ــران انگلیس ــدند و افس ــنا ش آش
ــه ای چــوگان را در باشــگاه کلکتــه  طــور حرف
آموختــه و بــا خــود بــا انگلیــس بردنــد. بعدهــا 
نیــز ورزش هایــی از قبیــل گلــف و هاکــی 
پدیــد آوردنــد کــه دســته های اســتفاده شــده 
ــوگان  ــوب چ ــان چ ــه هم ــا ب ــن بازی ه در ای
)میــادی(   1860 ســال  در  برمی گــردد. 
می شــود.  متــداول  انگلیــس  در  چــوگان 
ــه  ــی رود و ب ــی م ــکای جنوب ــه آمری ــپس ب س
شــدت رواج می یابــد چنانکــه اکنــون چــوگان 
در آمریــکای جنوبــی از همــه جــای دنیــا 
ــداران بســیاری  ــازی می شــود و طرف بیشــتر ب

ــز دارد. نی
ــه  ــایکس تاریخچ ــرن 20 ام س ــاز ق در آغ

جالبــی را از چــوگان در کتــاب ده هــزار مایــل 
در ایــران منتشــر کــرد. وی داســتان چــوگان 
و  خســرو  شــاهنامه،  از  را  ســیاوش  بــازی 
ــوگان زدن را  ــاب چ ــی، ب ــیرین را از نظام ش
ــت از  ــن بی ــه چندی ــه و خاص ــوس نام از قاب
اشــعار خیــام، حافــظ و چنــد شــاعر دیگــر را 

ــت. ــرده اس ــه ک ــی ترجم ــه انگلیس ب

ورزش پادشاهان
از  مختلــف  عناویــن  بــا  را  چــوگان 
"پادشــاه  یــا  پادشــاهان"  "ورزش  جملــه 
ــه  ــرای اینک ــا ب ــند، ام ــا" می شناس ورزش ه
ــازی نیســت  ــازی کنیــد نی بتوانیــد چــوگان ب
ــاز  ــورد نی ــات م ــید. امکان ــاه باش ــا پادش حتم
نیســت  از دســترس  دور  چــوگان چنــدان 
ــن  ــر ای ــالیان اخی ــل در س ــن دلی ــه همی و ب
ورزش عمومیــت یافتــه اســت. مهــارت در 
ایــن بــازی مســتلزم ترکیــب توانایی هــای 
فیزیکــی فــرد و زبردســتی در ســوارکاری 
ــال  ــه فوتب ــازی ب ــن ب ــای ای ــت. تاکتیک ه اس
و هاکــی شــباهت بســیاری دارد. ســرعت، 
دقــت، قــوای جســمی و تیزبینــی، الزمــه 

موفقیــت در مســابقات چــوگان اســت.

قوائد و لوازم مورد استفاده برای بازی
یــک بــازی چــوگان بــه 6 دوره زمانــی 
ــد  ــه می باش ــدام 7 دقیق ــر ک ــه ه ــه( ک )چوک
اســتاندارد  ایــن  البتــه  می شــود.  تقســیم 
ــی  ــه کشــور انگلســتان می باشــد ول ــوط ب مرب
در آرژانتیــن و آمریــکا ایــن مــدت زمانــی 
بــه هشــت قســمت تقســیم شــده و بیــن هــر 
چوکــه اســتراحتی معــادل3 دقیقــه و بیــن دو 
ــود. ــه می ش ــر گرفت ــه در نظ ــه 5 دقیق نیم

ــی معــادل 129  چــوب چــوگان دارای طول
بــه  آن  انتهــای  کــه  می باشــد  ســانتیمتر 
صــورت اســتوانه ای اســت. معمــوالً بــرای 
ســاخت آن از چــوب بامبــو یــا چوب هــای 
ــت  ــوب درخ ــون چ ــی همچ ــبک و مقاوم س
ــز   ــوپ نی ــر ت ــود. قط ــتفاده می ش ــو اس خرمال
حــدود نیــز 25/8 ســانتیمتر اســت و در حدود 
127-141 گــرم وزن دارد، جنــس تــوپ از 
ــه در  ــد. البت ــو می باش ــا بامب ــد و ی ــوب بی چ
و  پاســتیکی  نــوع  از  تمرینــی  بازی هــای 

فومــی آن هــم اســتفاده می شــود.

چوگان برای امروز
ــار فرهنگــی دو  ــا ب بــی تردیــد چــوگان ب
ــتحقاق  ــتگی و اس ــود شایس ــاله خ ــزار س ه
آن را دارد کــه بــا توجــه بیشــتری از ســوی 
ــر  ــان حاض ــود. در زم ــرو ش ــا روب ــور م کش
ورزش  کــه  جهــان  ورزش  تریــن  اصیــل 
ــاق و  ــا اخ ــت و از قض ــز هس ــا نی ــی م مل
ــده  ــاظ ش ــم در آن لح ــی ه ــش پهلوان من
ــت در  ــه اس ــرار گرفت ــری ق ــی مه ــورد ب م
ــدان  ــه چن ــو ن ــروز شــاهد ج ــه ام ــی ک حال
اخاقــی  غیــر  مســائل  بــروز  و  مناســب 
فراوانــی در ورزش هایــی ماننــد فوتبــال 
چــوگان  ماننــد  هایــی  ورزش  هســتیم، 
ــه ورزش  ــت را ب ــت و اصال ــد حقیق می توان

ــد. ــا بازگردان م
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اوقات شرعی شهر تهران

بــرای  تبییــن  یــک  نیازمنــد  امــروز  مــا 
افق گشــایی، ترمیــم جامعــه و امیــد بــه آینــده 
ــان  ــا درم ــتیم. راه م ــا هس ــان زخم ه ــر و درم بهت
ــا  ــار مــردم و ب دردهــای داخلــی اســت، اگــر در کن
ــوم  ــر ننشــینیم، معل ــه تدبی ــت ب ــاع در حاکمی اجم

ــد.  ــم رخ نده ــدی ه ــات بع ــت اتفاق نیس
درد را از هــر طــرف بنویســی / همــان درد اســت / 
مثــل درد مــن / مثــل درد تــو / مثــل درد همســایه، 
ــه اش را  ــراغ خان ــت / و چ ــه اس ــش گرفت ــه دل / ک
خامــوش کــرده اســت... روز چهارشــنبه، در نشســت 
ــم و  ــا درد داری ــه م ــروز هم ــم: ام ــخنگویی گفت س
ایــن درد، درد همــه ماســت. در آبان مــاه ۹۸ در 
ــی  ــروز وقت ــخ رخ داد. ام ــی تل ــرزمین مان ماجرای س
بــه ایــن موضــوع می اندیشــم متأســف می شــوم 
ــد،  ــس نکرده ان ــن درد را ح ــوز ای ــده ای هن ــه ع ک
ــی درد  ــده ای ب ــده اند. ع ــی ش ــار بی حس ــاید دچ ش
ــاله  ــل س ــای چه ــق رؤی ــا عش ــته ب ــارج نشس در خ
ــان،  ــج ایرانی ــی از درد و رن ــران روی تل ــی ای فروپاش
شــادمانه پایکوبــی می کننــد کــه: »دیدیــد ایــن 
تحریــم چــه دردی بــه جــان جامعــه افکنــده اســت.« 
ــان در  ــگار، آنچن ــه ان ــگار ن ــم ان ــر ه ــدادی دیگ تع
شــیرینی رؤیــای ســقوط دولــت و نشســتن بر مســند 
ــد کــه  ــه ســر می برن ــازی ب قــدرت و خــط و خــط ب
تلخی هــای جامعــه را احســاس نمی کننــد. آنهــا هــم 
ــد.  ــل جنــگ سیاســی می کوبن ــر طب ــا شــادمانی ب ب
کافــی اســت نــگاه کنیــد بــه تیترهــا، گفته هــا 
تصویری شــان  و  تحلیلــی  و  خبــری  تولیــدات  و 
ــارغ از  ــند. ف ــاد می کش ــذت فری ــا ل ــه ب ــه چگون ک
ــرای  ــن ب ــک تبیی ــد ی ــروز نیازمن ــا ام ــوارد م ــن م ای
افق گشــایی، ترمیــم جامعــه و امیــد بــه آینــده بهتــر 
ــه اعتقــاد مــن اتفاقــی  و درمــان زخم هــا هســتیم. ب
کــه رخ داد ورای وقــوع در یــک زمــان و برهــه خــاص 

ــود. ــی ب ــل پیش بین ــدازه ای قاب ــا ان ت
چنــدی پیــش، در ســالنامه »ایــران« بــرای ســال 
ــران  ــی ای ــوالت اجتماع ــورد تح ــی در م ۹۸، تحلیل
مبتنــی بــر جامعــه شناســی سیاســی نوشــتم. ســال 
۹۷ را تــازه پشــت ســر گذاشــته بودیــم. آنجــا بــا ایــن 
عنــوان نوشــتم »ســال ۹۸ فقــط یــک ســال نیســت«. 
ــت زده،  ــای سیاس ــا عینک ه ــده ای ب ــم ع آن روز ه
ایــن نوشــته را خوانــش دیگــری کــرده و مــن را نیــز 
ــا در  ــودم: »م ــه نوشــته ب ــد. در آن مقال ــم کردن مته
ــک  ــدن کی ــک ش ــاال، کوچ ــورم ب ــا ت ــفند ۹۷ ب اس
ــادی و  ــی اقتص ــد منف ــل رش ــور به دلی ــاد کش اقتص
ــه  ــتانه ورود ب ــردم در آس ــد م ــدرت خری ــش ق کاه
ســال نــو هســتیم. دیــدگاه و نگــرش مــردم و انــگاره 
عمومــی آنهــا حــال خوشــی نــدارد. جامعــه بی پنــاه 
ــأس،  ــده ای از ی ــق ش ــت تزری ــا ذهنی ــا ب ــروزی م ام
ــرس از  ــاید ت ــی ش ــر و حت ــردای بهت ــدی از ف ناامی
ســالی بدتــر از امســال روبه روســت. بــه نظــر من ســه 
عامــل نامایمــات در روابــط خارجی، زیرســاخت های 
تصمیمــات  برخــی  و  اقتصــادی  نشــده  اصــاح 
ــرای  ــی ب ــار آن اقدامات ــتی و در کن ــت سیاس نادرس
تضعیــف دولــت، در امیدزدایــی و پمپــاژ ناامیــدی در 

ــادی داشــته اســت. جامعــه تأثیــر زی
مــا در حالــی وارد ســال ۹۸ می شــویم کــه 
آثــار باقــی مانــده از تمامــی تحــوالت ســال ۹۷ بــه 
همــراه شــدت یافتــن فشــارهای خارجــی و افزایــش 
ــی  ــای ناش ــی و نزاع ه ــاختاری داخل ــای س تنش ه
از در پیــش رو بــودن انتخابــات مجلــس قابــل 
پیش بینــی اســت. متأســفانه از نیمــه دوم ســال 
۹۷ رونــدی در رســانه های منتقــد دولــت بخصــوص 
صداوســیما دیــده می شــد کــه بــه نظــر مــن بــازی 
بــا اعصــاب مــردم بــوده و امتــداد دادن آن بــه ســال 
ــت.  ــور نیس ــردم کش ــک از م ــاح هیچ ی ــه ص ۹۸ ب

ــال ۹۸  ــیاق س ــن س ــر همی ــر ب ــم اگ ــر می کن فک
ادامــه دهیــم چشــم انداز روشــنی در پیــش  را 
نخواهیــم داشــت و بــرای جامعــه امــکان بــروز 
ــی  ــای ذهن ــال ناآرامی ه ــی و انتق ــرکات اجتماع تح

ــورم.« ــًا متص ــی را کام ــای فیزیک ــه ناآرامی ه ب
ــودم ایــن ناآرامی هــا در  ــه کــه نوشــته ب همانگون
ــف انگیز رخ داد.  ــاراتی تأس ــا خس ــاه ۹۸ ب ــان م آب
ــورش ها  ــا و ش ــیم ناآرامی ه ــته باش ــر داش ــه خاط ب
و  طراحــی  ابتــدا  در  اجتماعــی  اعتراضــات  و 
ــه در  ــد بلک ــود نمی آین ــه وج ــده ب ــزی ش برنامه ری
ــته  ــم پیوس ــه ه ــده و ب ــدد، پیچی ــل متع ــر عوام اث
ابتــدا در الیه هــای پاییــن اجتماعــی شــکل گرفتــه 
و در آســتانه تحمــل جامعــه بــا یــک اثــر پروانــه ای 
یــا ماشــه ای مثــل ماجــرای بنزیــن بــه ســطح 
ــه  ــه در مقال ــه ک ــه همانگون کشــیده می شــوند. البت
ــت  ــار روای ــوان »چه ــت عن ــود تح ــش خ ــه پی هفت
و ســه گــروه در یــک مســأله« آورده ام، در ایــن 
ناآرامی هــا ســه گــروه کنشــگری می کننــد. »گــروه 
اول دســت یافتــن بــه آرزوهــای متــداول انســانی و 
ــرای  برخــورداری از زندگــی در ســطح متوســط را ب
ــی کــه انتظــار آنهــا  خــود دشــوار می بینــد. در حال
ــا  ــادی ب ــه زی ــت فرآیندهــای ارتباطــی فاصل ــه عل ب
واقعیــت زندگی شــان دارد. گــروه دوم، جریانــی شــبه 
ــیه  ــر در حاش ــای اخی ــه در دهه ه ــت ک ــه اس طبق
ــای  ــی از مهاجرت ه ــه و ناش ــکل گرفت ــهرها ش ش
ــان  ــن آن را جری ــه م ــت ک ــه ای اس ــورت گرفت ص
حاشیه نشــینی نــوع ســوم و چهــارم نامیــده ام. 
ــن تر  ــین خش ــیه نش ــی حاش ــر و ناکام ــواره فق هم
از فقــر و ناکامــی روســتایی اســت. اینــان هــر روزه 
فاصلــه طبقاتــی را ادراک و مقایســه و احســاس 

ــد. ــه می کنن ــی را تجرب ــت عمیق ــدم عدال ع
ــن  ــه مت ــیه علی ــگ حاش ــو جن ــر فوک ــه تعبی ب

ــز  ــوم نی ــروه س ــت. گ ــرایطی اس ــن ش ــه چنی نتیج
وابســتگان ســازماندهی شــده گروه هــای تروریســتی 
ــد  ــا هدفمن ــد ام ــم تعدادن ــد ک ــه هرچن ــتند ک هس
ــم  ــکار نمی کن ــا ان ــه تنه ــن ن ــد. م ــل می کنن عم
ــز  ــاب نی ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه ک ــه همانگون بلک
ــا  ــوم ب ــروه س ــه  گ ــدم ک ــته اند، معتق ــد داش تأکی
ــی  ــش آفرین ــرا نق ــن ماج ــی در ای ــت خارج هدای
کرده انــد و آنــان ابتــدا متکــی بــر محرک هــای 
ــوک از ســر ذوق  ــان ه ــه برای ــه ک ــی - همانگون ذهن
ــم  ــول تحری ــا را محص ــن بحران ه ــه ای ــی هم زدگ
یعنــی تحریــک قهرآلــود ملــت بــه شــورش وتخریــب 
ــدم  ــن معتق ــه: »م ــر گفت ــی دیگ ــته و در بیان دانس
آنچــه مــردم ایــران را ابتــدا بــه خیابــان آورد افزایــش 
قیمــت بنزیــن بــود امــا اعتراضــات بــه یــک جنبــش 
علیــه نظــام تبدیــل شــد.« - برنامه ریــزی می کننــد. 
ســپس بــا قصــد مــوج ســواری بــر نارضایتــی افــراد 
دیگــر، اهــداف خــود را دنبــال می کننــد. بــرای 
ــر  ــزان اث ــش و می ــد نق ــت بای ــل درس ــک تحلی ی
هریــک از ایــن عوامــل را بــه درســتی دیــد. بنابرایــن 
ــرای  ــرده ام ب ــد ک ــز تأکی ــًا نی ــه قب ــه ک همانگون
ــد  ــروز رخدادهــای مشــابه، بای کاســتن از احتمــال ب
اندیشــه  دقیق تــر  و  منصفانه تــر  و  واقع بینانه تــر 
ــه  ــرا هم ــن ماج ــه از ای ــم اینک ــی از عائ ــرد. یک ک
ــردا  ــه از ف ــود ک ــد ب ــن خواه ــم ای ــا درس گرفته ای م
جــدال روایتــی و تقصیریابــی را فرامــوش کنیــم و هر 
کــدام بــا قبــول ســهم خــود بــرای ترمیــم اجتماعــی 

ــم.« ــاش کنی ــر ت ــده بهت و آین
ــا گذشــته  ــد روز از ناآرامی ه ــه چن ــون ک ــا اکن ام
ــم  ــرای ترمی ــی ب ــاع همگان ــی از اجم ــچ عایم هی
ــه  ــگار ک ــه ان ــگار ن ــم، ان ــه نمی بین ــای جامع زخم ه
ــه  ــن را ب ــت. ای ــی اس ــور و زخم ــه رنج ــن جامع ت
ــر  ــی ب ــه  متک ــک جامع ــه در ی ــم ک ــی می دانی خوب

ــه  ــت ک ــه نف ــته ب ــادی وابس ــه و اقتص ــع یاران توزی
ــد و  ــه رش ــدون برنام ــی ب ــت اجتماع ــب رضای کس
ــه  ــی ک ــد؛ هنگام ــاب می کن ــور را ایج ــعه کش توس
ــتی  ــرای سرمس ــان ب ــود، زم ــع  ش ــت قط ــد نف درآم
ــالت  ــد. رس ــد ش ــام خواه ــم تم ــتایانه ه ــوده س ت
ــت  ــدت کســب رضای ــان م ــا در می ــر م اجتناب ناپذی
اجتماعــی در جامعــه ای بــدون اقتصــاد نفتــی و بدون 
ــیم  ــا ترس ــالت م ــت؛ رس ــه هاس ــع یاران ــام توزی نظ
ــرای تقویــت میانجی هــای اجتماعــی  نقشــه راهــی ب
ــا،  ــت نهاده ــا، تقوی ــن آنه ــده گرفت ــای نادی ــه ج ب
ــه  ــی ک ــخصیت های نمادین ــع و ش ــای مرج گروه ه
ــه  ــر شــده اند، تکیــه هرچــه بیشــتر ب اکنــون کــم اث
ــات بلکــه  ــه فقــط در فصــل انتخاب مــردم ســاالری ن
ــان  ــت از می ــی و در نهای ــول انتخابات ــال فص در خ
ــای  ــاد روزنه ه ــده، ایج ــه آین ــد ب ــع امی ــردن موان ب
شــادی و نیــز بازســازی اجتماعــی بــا احزابــی اســت 
ــند.  ــه باش ــرای جامع ــش ب ــی آرام بخ ــه مرجعیت ک
شــیطان بــزرگ عصــر مــا، ناآرامــی و ناامنــی ذهنــی 
شــهروندان ماســت؛ خطــری کــه ایــن احســاس 
ــا تولیــد  ــی م ــرای امنیــت مل درخــود فروماندگــی ب
می کنــد، قابــل مقایســه بــا ســایر تهدیــدات داخلــی 
و خارجــی نیســت. البتــه ایــن را هــم می دانیــم کــه 

دولــت تنهــا می توانــد بخــش معینــی از ایــن تــاش 
ملــی باشــد. اگــر دولــت و ســایر قــوا نتواننــد بــه یــک 
ــت  ــأله دس ــورت مس ــن ص ــترک از ای ــت مش برداش
ــت.  ــد نشس ــر نخواه ــه ثم ــی ب ــچ اقدام ــد، هی یابن
ــت  ــی اس ــکا باق ــای امری ــی تحریم ه ــرایط فعل در ش
ــا  ــد. راه م ــد ش ــم خواه ــن تشــدید ه ــر م ــه  نظ و ب
ــر از ۹۶  ــه اگ ــت وگرن ــی اس ــای داخل ــان درده درم
ــردم  ــار م ــر در کن ــا ۹۸ دوســال طــول کشــید، اگ ت
و بــا اجمــاع در حاکمیــت بــه تدبیرننشــینیم، معلــوم 

ــد. ــم رخ نده ــدی ه ــات بع نیســت اتفاق
ــر آورد: ز  ــی را به خاط ــَرد فردوس ــن ِخ ــد ای بای
دل هــا همــه کینــه بیــرون کنیــد / بــه مهــر اندریــن 

کشــور افســون کنیــد
ــوی  ــاد گفت وگ ــا ایج ــروز م ــت ام ــیر درس مس
ــت.  ــان اس ــائل امروزم ــرای مس ــی ب ــزرگ اجتماع ب
ــی  ــی، مردم ــوی مل ــد از گفت وگ ــه بای ــیری ک مس
ــک  ــه ی ــکل دادن ب ــا ش ــود و ب ــاز ش ــی آغ و نخبگ
ــک  ــه ی ــی و دســتیابی ب گفت وگــوی درون حاکمیت
ــن صــورت  ــر ای ــد؛ در غی ــزرگ خاتمــه یاب ــق ب تواف
بــه قــول معــروف :حکایــت همچنــان باقــی اســت...
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری 

و سخنگوی دولت

ــه  ــه پیشکســوتان و نهادی ــادن ب ــدف ارج نه ــا ه ب
کــردن فرهنــگ تجلیــل در جامعه، نخســتین همایش 
ــهر  ــش کانش ــت کف ــوتان صنع ــل از پیشکس تجلی

ــل گلــی  برگــزار شــد. ــاالر اندیشــه ائ ــز در ت تبری
بــه گــزارش عجــب شــیر، در ایــن همایــش 
ــس  ــز در مجل ــردم تبری ــده م ــر ســعیدی نماین دکت
شــورای اســامی، دکتــر ایــرج شــهین باهــر شــهردار 
ــو  ــادق زاده عض ــم ص ــاج کری ــز، ح ــهر تبری کانش
اســامی  رئیســه و ســخنگوی شــورای  هیئــت 
ــس  ــام رئی ــان ف ــا جباری ــز، علیرض ــهر تبری کانش
اتحادیــه کفاشــان تبریــز، حســن یوســف زاده رئیس 
ــز، جمعــی از تولیدکننــدگان و  انجمــن کفــش تبری
فروشــندگان و فعــاالن صنعــت کفــش تبریــز، 

پیشکســوتان و خانوادهایشــان حضــور داشــتند.

هدف همایش، تجلیل از تالش های 
موسفیدان صنعت کفش تبریز و اهمیت 

دادن به خدمات پیشکسوتان بود
ــه  ــن ال ــدس عی ــش، مهن ــن همای ــدای ای در ابت
ــل از  ــش تجلی ــتین همای ــر نخس ــین زاده دبی حس
ــکر از  ــا تش ــز ب ــش تبری ــت کف ــوتان صنع پیشکس
حضــور شــهردار تبریــز، دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر، 
ــز و مســئوالن صنعــت کفــش  ــردم تبری ــده م نماین
ــه  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــش ب ــن همای ــت: ای ــز گف تبری
ــا  ــوتان ب ــت پیشکس ــا محوری ــجم و ب ــکل منس ش
هــدف ارج نهــادن بــه مقــام ارزشــمند پیشکســوتان 
صنعــت کفــش تبریــز بــا حمایت شــورای اســامی و 
شــهرداری کانشــهر تبریــز، خانــه کارگــر تشــکیات 

ــش  ــن کف ــز و انجم ــان تبری ــه کفاش ــز، اتحادی تبری
تبریــز و همچنیــن حمایــت برخــی شــرکت ها 
ــای  ــا دارد از حمایت ه ــه ج ــود ک ــه ب ــب یافت ترتی
ــط  ــرکل رواب ــگر و مدی ــهردار تاش ــغ ش ــی دری ب
عمومــی شــهرداری و همچنیــن دبیــر اجرایــی 
ــه  ــز و ریاســت اتحادی ــه کارگــر تشــکیات تبری خان
ــال  ــز کم ــش تبری ــن کف ــز و انجم ــان تبری کفاش

ــم. ــته باش ــکر را داش تش
ــا  ــز ب ــش تبری ــت کف ــزود: صنع ــین زاده، اف حس
ارزش افــزوده و اشــتغال زایــی بــاال بــه عنــوان یکــی 
ــگاه  ــور از جای ــی کش ــه دار و قدیم ــاغل ریش از مش
ممتــازی در بیــن صنایــع برخــوردار بــوده و در 
ــغل  ــک ش ــوان ی ــه عن ــته ب ــر توانس ــالهای اخی س
ــر در  ــن ام ــه ای ــردد ک ــرح گ ــور مط ــم در کش مه
ســایه تاش هــای اســتادکاران مجــرب کــه در ایــن 

ــده اســت. ــه دســت آم ــد ب ــرده ان راه موســفید ک
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پیشکســوتان بــه 
ــم  ــورد تکری ــد م ــدر بای ــرمایه های گرانق ــوان س عن
و احتــرام قــرار گیرنــد، تصریــح کــرد: ایــن همایــش 
ــم و تجلیــل از تاش هــای شــبانه  در راســتای تکری
ــز و اهمیــت  روزی موســفیدان صنعــت کفــش تبری
دادن بــه خدمــات پیشکســوتان و همچنیــن تشــویق 
و رغبــت جوانــان بــه شــغل کفاشــی برگــزار گردیــد 
کــه امیدواریــم توانســته ایــم فرهنــگ تجلیــل را در 

جامعــه نهادینــه کــرده باشــیم.   
ایــن فعــال رســانه ای و پژوهشــگر حــوزه چــرم 
و کفــش، ادامــه داد: متاســفانه فرهنــگ غلطــی کــه 
در جامعــه ایــران رواج یافتــه اســت، تجلیــل از افــراد 

فرهیختــه فرهنگــی - هنــری- صنعتــی - اقتصــادی 
و ...  بعــد از فــوت آنهــا اســت کــه ایــن همایــش بــه 
نوعــی یــک نابوشــکنی و تجلیــل از افــراد در زمــان 
حیاتشــان بــوده کــه بتوانیــم از اســتادان بنــام هنــر 
ــت  ــرده و اهمی ــل ک ــز تجلی ــش تبری ــت کف - صنع
پیشکســوتان بــه نســل جــوان را نشــان بدهیــم تــا 

بــه ایــن شــغل رغبــت داشــته و روی آورنــد.
حســین زاده بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن همایــش 
ــاف و  ــا اصن ــگام ب ــری هم ــه سراس ــط ماهنام توس
ــه  ــوان دبیرخان ــه عن ــوز ب ــش نی ــری کف ــگاه خب پای
همایــش برنامــه ریــزی و اجــرا گردیــد، اضافــه کــرد: 
ــاه هــر  ــه صــورت ســالیانه در آذرم ــش ب ــن همای ای
ســال برگــزار خواهــد شــد و ان شــاءهلل در کنــار ایــن 
همایــش، همایــش کارآفرینــان جــوان صنعــت کفش 
ــامل  ــن ش ــان کارآفری ــل از جوان ــرای تجلی ــز ب تبری
تولیدکننــدگان و فروشــندگان جــوان ایــن صنعــت 

هــم برگــزار خواهــد شــد.
وی در خاتمــه از حمایت هــای همــه حامیــان 
مالــی و حامیــان معنــوی و همچنیــن انعــکاس اخبــار 
ایــن رویــداد از ســوی خبرنــگاران و رســانه های 

ــود. ــر و تشــکر نم ــتان و کشــور تقدی ــی اس جمع

ساماندهی کفاشان در منطقه چوخوالر 
تبریز با هدف کمک به توسعه بیشتر 

صنعت کفش تبریز
ــورای  ــخنگوی ش ــزی س ــزاده تبری ــم صادق کری
ــش،  ــن همای ــم در ای ــز ه ــهر تبری ــامی کانش اس
گفــت: شــهرداری تبریــز بــا همــکاری شــورای 
اســامی شــهر تبریــز بــا تملــک منطقــه چوخــورالر 
ــاماندهی  ــا س ــد دارد ب ــز قص ــهر تبری ــز ش در مرک
ــن  ــه ای ــن منطقــه کمــک شــایانی ب کفاشــان در ای
ــد. ــته باش ــز داش ــهر تبری ــن در کانش ــت که صنع

وی افــزود: طبــق برنامــه ریــزی انجام شــده 
ــار  ــش از ۲.۵ هکت ــک بی ــا تمل ــز ب ــهرداری تبری ش
از اراضــی ایــن منطقــه در مرکــز شــهر تبریــز قصــد 
ــگاه  ــک و فروش ــای کوچ ــداث کارگاه ه ــا اح دارد ب
عرضــه از تولیــد بــه مصــرف را بــه معنــی واقعــی در 

ــد. ــی ببخش ــهر معن ــزی ش ــت مرک باف
دبیــر کمیســیون ســرمایه گــذاری و بهبــود 
فضــای کســب و کار شــورای اســامی شــهر تبریــز 

تصریــح کــرد: از نظــر واحــد تولیــدی اتحادیــه 
کفاشــان تبریــز بعنــوان بزرگتریــن اتحادیــه تولیدی 
ــای  ــی از چالش ه ــفانه یک ــی متاس کشــور اســت ول
ــانی  ــع انس ــذب مناب ــدی ج ــای تولی ــده واحد ه عم
اســت چراکــه متخصصــی بــرای فعالیــت در عرصــه 

ــدارد. کفــش وجــود ن
ــت  ــه صنع ــام اینک ــا اع ــه ب ــزاده  در خاتم صادق
چــرم و کفــش تبریــز بــه عنــوان یــک مزیــت 
صنعتــی پیشــینه دار در ایــن شــهر اســت گفــت: باید 
ــای  ــت تصمیم ه ــن صنع ــت ای ــود وضعی ــرای بهب ب
متناســبی بــا وضعیــت فعلــی اتخــاذ شــود تــا مانــع از 

ــن صنعــت شــود. ایجــاد بحــران در ای

کفش دست دوز تمام چرم تبریز، کیفیت 
و  استاندارد الزم را دارد

ســـعیدی نماینـــده مـــردم تبریز،آذرشهر،اســـکو 
در مجلـــس شـــورای اســـامی نیـــز در ایـــن 
ــه  ــل کـ ــد داخـ ــش تولیـ ــت: کفـ ــش گفـ همایـ
ـــا  ـــود، ب ـــد می ش ـــی تولی ـــتادکاران ایران ـــط اس توس
ـــت و  ـــی اس ـــابه خارج ـــر از مش ـــر و ارزان ت کیفیت ت
ــراز و  ــای تولیدکننـــدگان تبریـــزی همطـ کفش هـ
ـــد  ـــای تولی ـــتانداردهای کفش ه ـــر از اس ـــی فرات حت
ـــی  ـــا قیمت ـــه ب ـــت ک ـــا اس ـــا و اروپ ـــده در ایتالی ش
ــه  ــازار عرضـ ــه بـ ــر بـ ــت باالتـ ــر و کیفیـ ــم تـ کـ

می شـــوند.
ـــوان  ـــه عن ـــز ب ـــش تبری ـــت کف ـــزود:  صنع وی اف
ــوده و  ــی بـ ــاد مقاومتـ ــق اقتصـ ــی از مصادیـ یکـ
ـــم و  ـــت کنی ـــی غفل ـــش داخل ـــت کف ـــد از صنع نبای
ـــه از  ـــی ک ـــی و بازدیدهای ـــه بررس ـــه ب ـــا توج ـــده ب بن
ـــه  ـــته ام ب ـــز داش ـــش تبری ـــدی کف ـــای تولی واحده
ـــای  ـــن کااله ـــه در بی ـــم ک ـــم بگوی ـــرات می توان ج
ــه دارای  ــی کـ ــدود کاالهایـ ــی از معـ ــی یکـ ایرانـ

ـــت. ـــز اس ـــش تبری ـــاال بوده،کف ـــیار ب ـــت بس کیفی
عضـــو کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس شـــورای 
اســـامی تصریـــح کـــرد: کفـــش هایـــی کـــه بـــه 
صـــورت دســـت دوز تمـــام چـــرم نیـــز در تبریـــز 
تولیـــد می شـــوند و هـــم کفـــش هایـــی کـــه بـــه 
صـــورت کارگاهـــی و ماشـــینی تولیـــد می شـــوند، 
هـــردو از کیفیـــت و اســـتاندارد الزم برخوردارنـــد 
و رقیـــب جـــدی بـــرای کفش هـــای اروپایـــی بـــه 

ــد. ــاب می آینـ حسـ

ــزار  ــکر از برگـ ـــا تشـ ــه ب ـــعیدی در خاتمـ س
کننـــدگان ایـــن همایـــش آن را اقدامـــی مبـــارک 
در جهـــت تجلیـــل از تاش هـــای اســـتادکاران 
ــته و  ــز دانسـ ــت کفـــش تبریـ ــگران صنعـ و تاشـ
گفـــت: برگـــزاری چنیـــن همایـــش هایـــی بـــرای 
ــرای  ــیل ها و از طرفـــی بـ ــتر پتانسـ معرفـــی بیشـ
حـــل مشـــکات ایـــن صنعـــت فرصـــت خوبـــی 
ـــاع و  ـــه اط ـــبت ب ـــرم نس ـــئوالن محت ـــا مس ـــت ت اس
ـــدام  ـــش اق ـــه ای کف ـــت ریش ـــکات صنع ـــل مش ح

نماینـــد.

۹۵  درصد کفش تمام چرم دست دوز در 
تبریز تولید می شود

علیرضـــا جباریـــان فـــام رئیـــس اتحایـــده 
ـــت: ۹۵  ـــش گف ـــن همای ـــم در ای ـــز ه ـــان تبری کفاش
ـــز  ـــور در تبری ـــرم کش ـــام چ ـــای تم ـــد کفش ه درص
ــد  ــد تولیـ ــش از ۶۰ درصـ ــود و بیـ ــد می شـ تولیـ

ــد. ــاق می افتـ ــز اتفـ ــور در تبریـ کفـــش کشـ
وی افـــزود: هم اکنـــون ۴ هـــزار و ۵۸۰ واحـــد 
تولیـــدی در صنعـــت کفـــش در تبریـــز فعالیـــت 
ـــوان  ـــه عن ـــز ب ـــان تبری ـــه کفاش ـــد و اتحادی می کنن
بزرگ تریـــن اتحادیـــه تولیـــدی کشـــور شـــناخته 
می شـــود کـــه در ســـال ۹۵ بـــه عنـــوان اتحادیـــه 
برتـــر و نمونـــه کشـــور انتخـــاب شـــده اســـت و 
در حـــال حاضـــر هـــم گام هـــای اساســـی بـــرای 

ـــت. ـــده اس ـــته ش ـــت برداش ـــن صنع ـــعه ای توس
رئیــس اتحادیــه کفاشــان تبریــز بــا بیــان اینکــه 
ــتقیم در  ــورت مس ــه ص ــز ب ــر در تبری ــزار نف ۴۰ ه
ــش از ۱۱۰  ــد و بی ــت می کنن ــش فعالی ــت کف صنع
هــزار نفــر نیــز در ایــن شــهر از ایــن صنعــت ارتــزاق 
می کننــد، تصریــح کــرد:  الحمــداهلل کفــش دســت 
دوز چــرم تبریــز در ســال گذشــته ثبــت ملــی شــده 
ــال  ــر س ــا حداکث ــال ی ــا امس ــم ت ــاش داری ــه ت ک
آینــده آن را ثبــت جهانــی کنیــم کــه در ایــن رابطــه 
نیازمنــد حمایــت مســئوالن ملــی و محلــی هســتیم.

گذشــته  ســال های  در  داد:  ادامــه  جباریــان، 
حــدود ۶۰۰ نفــر در تبریــز در تولیــد کفــش دســت 
ــه  ــداد ب ــن تع ــون ای ــه اکن ــتند ک ــت داش دوز فعالی
کمتــر از ۵۰ نفــر رســیده و اگــر نتوانیــم ایــن 
ــط  ــم فق ــال دهی ــده انتق ــل آین ــه نس ــت را ب صنع
خاطــره ای از آن باقــی خواهــد مانــد کــه برگــزاری 

ایــن همایــش اقدامــی مبــارک و قابــل تحســین در 
ــتادکاران  ــوتان و اس ــه پیشکس ــادن ب ــت ارج نه جه

اســت.
ــت  ــا حمای ــم ب ــت: امیدواری ــه گف وی در خاتم
بیشــتر مســئوالن کشــوری و اســتانی شــاهد رونــق 

ــیم. ــز باش ــش تبری ــت کف ــعه صنع ــتر و توس بیش

این همایش اقدامی خوب و ارزشمند برای 
معرفی پتانسیل صنعت کفش تبریز است

دکتـــر ایـــرج شـــهین باهـــر شـــهردار کانشـــهر 
ـــندی از  ـــراز خرس ـــا اب ـــش ب ـــن همای ـــم در ای ـــز ه تبری
ـــزرگ صنعـــت کفـــش  ـــواده ب حضـــورش در جمـــع خان
ـــوان  ـــه عن ـــز ب ـــش تبری ـــت کف ـــت: صنع ـــز گف تبری
یـــک صنعـــت قدیمـــی هویـــت و معـــرف صنعـــت 
ـــت های  ـــا دس ـــد ب ـــتادکاران توانمن ـــوده و اس ـــز ب تبری
ــه  ــد کـ ــر می آفرینـ ــان هنـ ــت خودشـ ــره دسـ چیـ

ـــود. ـــزان ب ـــن عزی ـــات ای ـــدردان زحم ـــد ق بای
وی افـــزود: برگـــزاری ایـــن همایـــش اقدامـــی 
خـــوب و ارزشـــمند بـــرای معرفـــی پتانســـیل 
ـــای  ـــز و نشـــان دادن توانمندیه صنعـــت کفـــش تبری
ــد  ــه ای می باشـ ــت ریشـ ــن صنعـ ــران ایـ صنعتگـ
زحمـــات  و  تاش هـــا  قـــدردان  بنـــده  کـــه 
ـــن  ـــی ای ـــل اجرائ ـــه عوام ـــش و هم ـــه همای دبیرخان

همایـــش هســـتم. 
ـــده  ـــت: بن ـــه گف ـــر در خاتم ـــهین باه ـــر ش دکت
ـــت الزم در  ـــه حمای ـــاده هرگون ـــودم آم ـــه خ ـــه نوب ب
ـــه  ـــک ب ـــت و کم ـــن صنع ـــتر ای ـــی بیش ـــت معرف جه
ـــرم  ـــام چ ـــت دوز تم ـــش دس ـــت کف ـــای صنع احی
ــترش  ــق و گسـ ــاهد رونـ ــا شـ ــتم تـ ــز هسـ تبریـ
ــیدن بـــه صـــادرات و کســـب  تولیـــد آن و رسـ

بازارهـــای اروپائـــی باشـــیم.
ــه  ــر اســـت: در ایـــن همایـــش بـ ــایان ذکـ شـ
ـــز و  ـــش تبری ـــت کف ـــوتان صنع ـــن از پیشکس ۱۲ ت
دو تـــن از پیشکســـوتان کـــه از دنیـــا رفتـــه انـــد،  
ـــوتی  ـــد پیشکس ـــال بن ـــر و ش ـــوح تقدی ـــس و ل تندی
ــده  ــوت شـ ــوتان فـ ــواده پیشکسـ ــدا و از خانـ اهـ
ـــن  ـــیه ای ـــد و در حاش ـــل آم ـــه عم ـــل ب ـــم  تجلی ه
همایـــش از اولیـــن کارت پســـتال ایـــن صنعـــت 
ــه  ــز کـ ــش تبریـ ــدگاران کفـ ــوان مانـ ــت عنـ تحـ
ـــازار  ـــا و ب ـــوتان و تیمچه ه ـــر پیشکس ـــامل تصاوی ش

کفاشـــان بـــود نیـــز رونمایـــی شـــد.

درد را از هر طرف بنویسی، همان درد است

با هدف ارج نهادن به پیشکسوتان:

نخستین همایش تجلیل از پیشکسوتان صنعت کفش تبریز برگزار شد


